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 قطاع األعمال العام وزارة                        

 م ( –م  -ت -والبرى  ) ش البحريالشركة القابضة للنقل 

 لتداول الحاويات والبضائع  سكندريةاإلفرع شركة    

 منطقة حرة خاصة                          

  اإلسكندرية ميناء 49/54رصيف              
 

 2020/       2019رقم  )                    (  لسنة     العامة الشروط العامة للمناقصة 

 " منطقة حرة"  الشركة بمحطتى حاويات اإلسكندرية والدخيلة توريد إطارات كاوتش مقاسات مختلفة لفرعى الخاصة بعملية

 اإلسكندريةعلن عنها شركة ت   التيالمناقصات  فيتسرى الشروط العامة المبينة بعد على العطاءات المقدمة من السادة الموردين  

ر هذه الشروط جزء ال يتجزأ من بحيث تعتب اإلسكندريةميناء  – 49/54رصيف  –منطقة حرة خاصة  -لتداول الحاويات والبضائع 

شروط عطاءتهم وتعتبر الشروط الخاصة الملحقة لكل عملية والئحة الشركة للعقود والمشتريات والمخازن مكملة لهذه الشروط فيما 

 لم يرد بها نص .

 ( نموذج العطاء :1مادة)

نموذج العطاء المعتمد من صحابها على أمن تقدم العطاءات داخل مظاريف مغلقة ) المظروف الفنى والمظروف المالى ( موقعة 

ثبت بالبنط العريض على الفئات المرافق له ، ويجب أن ي   جدولبرقم قسيمة تحصيل الثمن وتاريخها وعلى  هالشركة والمؤشر علي

نوان  من الخارج ، ويوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة عليه اسم وع هنوع والمالي الفنيكل مظروف العطاء 

توريد إطارات كاوتش مقاسات مختلفة لفرعى الفض الفنى لعملية المالى لجلسة الشركة وأن ما بداخله المظروف الفنى والمظروف 

 ماإويكون تقديم العطاءات  201يوم             الموافق     /     /      "منطقة حرة" الشركة بمحطتى حاويات اإلسكندرية والدخيلة 

يصال يثبت فيه تاريخ إدارة البريد الوارد والصادر بالشركة بموجب أو تسليمها إل األجرةريد الموصى عليه خالصة بالب بإرسالها

 التسليم وساعته .

بسداد ثمن  همن فرد أو شركة فى الخارج أن يقدم على النموذج الخاص بمقدم العطاء بشرط قيام ذا كان العطاء مقدما  إويجوز 

 ت .كراسة الشروط والمواصفا

 ( قائمة االسعار ) جدول الفئات ( 2مادة )

 عداده لقائمة االسعار ) جدول الفئات ( :إعلى مقدم العطاء مراعاة ما يلى عند 

يجب ان تكون قائمة االسعار مؤرخة ومختومة من مقدم العطاء ومحدد بها قيم كل بند على حدة من بنود العطاء وغير  .1

والرسوم  القيمة المضافة شاملة ضريبة غير سعارااالتكون  أناءات على مسموح بتقديم أى تحفظات مصاحبه للعط

 .الجمركية 

 . هوالحروف وتوقيع باألرقام هكتابت عادةإجدول االسعار ، وكل تصحيح فيها أو غيرها يجب  فيال يجوز الكشط أو المحو  .2

كراسة الشروط أو تعديل  فينات المحددة أو البيابند أو شرط من  الشروط أو المواصفات  أيال يجوز لمقدم العطاء شطب  .3

قدم بعد فتح المظاريف  إذاعطائه  فيدعاء من صاحب العطاء بحصول خطأ إ إلىأو الكشط كما ال يلتفت  باإلضافةمنها  أي

عتماد إبعد  إال والبت الفصل فيه وال يكون قرارها نهائيا   والمالي الفنيالفنية ما لم يكن خطأ ماديا ، فانه يجوز للجنة التقييم 

 السلطة المختصة .

ذا امتنع مقدم العطاء عن تحديد سعر صنف أو بند من األصناف أو البنود المطلوب توريدها أو تنفيذها بقائمة االسعار إ .4

منه عن الدخول فى المناقصة بالنسبة لهذا الصنف أو البند . ويجوز مع احتفاظ الشركة  المقدمة منه فيعتبر ذلك امتناعا  

 متنع مقدم  العطاء عن تحديد سعره أعلى سعر لهذا الصنف إستبعاد العطاء أن تضع للصنف أو البند الذى إ بحقها فى



أو البند فى العطاءات المقدمة وذلك للمقارنة بينه وبين سائر العطاءات االخرى فاذا أرسيت عليه المناقصة فيعتبر أنه 

 ند فى العطاءات االخرى دون أن يكون له حق المنازعة فى ذلك .ساس أقل سعر لهذا الصنف أو البأأرتضى المحاسبة على 

كان نوعها التى يتكبدها  الفئات التى يحددها مقدم العطاء بجدول الفئات تشمل وتغطى جميع المصروفات وااللتزامات أيا   .5

مها للشركة والمحافظة عليها عمال وتسليتمام توريد االصناف وتنفيذ األإبالنسبة الى كل بند من البنود وكذلك تشمل القيام ب

طبقا لشروط العقد وتتم المحاسبة النهائية بالتطبيق لهذه الفئات بصرف النظر عن تقلبات السوق والعملة وأية رسوم أو 

 مصروفات تنشأ عن ذلك.

 (  المقايسات والرسومات :3مادة ) 

توريد إطارات كاوتش عملية بلخاصة المتعلقة كاملة من الشروط العامة وا ةأن يحصلوا على مجموع العطاءات  مقدميعلى 

لتداول الحاويات  اإلسكندريةمن مقر شركة  مقاسات مختلفة لفرعى الشركة بمحطتى حاويات اإلسكندرية والدخيلة " منطقة حرة "

ا تفصيليا مع عليه باإلطالعوعليهم أن يقوموا ( اإلسكندريةالدائرة الجمركية ميناء  – 49/54رصيف  - منطقة حرة –والبضائع 

العطاءات على العطاءات قبوال  مقدميجزء ال يتجزأ من العطاءات المقدمة منهم ويعتبر توقيع  الشروطمراعاة الدقة حيث أنها تعتبر

وجدت  أنمنهم لشروط العملية كما تعتبر العطاءات مع الشروط والمقايسات الخاصة بها )وكذلك الشروط المقدمة من الموردين 

 ه منا الشركة( مكونة لشروط العملية .بقدر ما تقبل

ى شرط وارد فى المستندات المذكورة بسبب تحفظات الموردين عند تقديم عطاءاتهم ما لم تقبل الشركة أفى  ن هناك تعديال  أعتبر ال ي  

 صراحة هذه التحفظات أو بعضها وينص عليها كتابة فى العقد الخاص بالعطاء المقبول .

 : فى االعمال والشهادات المطلوبة( سابق الخبرة 4مادة )

الفنى جميع البيانات الفنية وغيرها من البيانات والمعلومات والمستندات التى ى العطاءات ضرورة تضمين المظروف معلى مقد

ب أو الدالة على سابقة الخبرة فى موضوع المناقصة صادر من جهة معتمدة والقيد فى المكاتتطلبها الشركة بما فى ذلك المستندات 

 . وكذلك التأمين االبتدائى المطلوب .  قانونا   السجالت أو النقابات أو االتحادات التى يكون القيد فيها واجبا  

 ويلتزم صاحب العطاء المقبول بتقديم المستندات التالية عند التوريد.

صلية من أنها أفى واالمصنعة لهذا المنتج بشكل ونتاج الشركة إبلد المنشأ وتفيد بالغرفة التجارية بشهادة المنشأ معتمدة من  -       

 . صنع بترخيص صلى وليس م  صنع األالم  

 أصل الفاتورة التجارية من المورد األصلى باسم فرع شركة اإلسكندرية لتداول الحاويات والبضائع )منطقة حره(. -      

 .بوليصة الشحن –الموافقة االستيرادية  -

 صنعة عالوة على الشهادات المطلوبة وهى :صناف الموردة جديدة وم  صنع تفيد بأن األشهادة من الم   -

 .من المصنع شهادة اختبار نهائى  -

 شهادة الجودة لخط االنتاج المتكامل )مصنع ( . -

 .األصلية لجميع المكونات صيانة , تشغيل  الكتالوجات -

 تعمليات الصيانة والتشغيل . -

 .لكل بند من اإلطاراتطبقآ لما جاء بالمواصفات الفنية شهادة ضمان  -

 ( تقديم العينات :5مادة )

جية والمواصفات والرسومات المعتمدة ) ان وجدت ( التى يجب ذوميكون العطاء عن توريد االصناف حسب عينات الشركة الن

رافقت عرضة عينات على مقدم العطاء االطالع عليها ويعتبر تقديمه للعطاء اقرار منه باطالعه عليها ويتولى التوريد طبقا لها ولو 

ه اخرى ، كما يعد توقيعة على العطاء اقرار منه بمعاينتة لمكان االعمال المعاينة التامة النافية للجهالة وال يعتد بأى اعتراض يقدم من

 بعد ذلك .



 مدة سريان العطاء :( 6مادة )

بمعرفة  هعطاء بغض النظر عن ميعاد استالميبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره بمعرفة مقدم ال

 يوما المعنية بنموذج العطاء المرافق للشروط . ستونالشركة حتى 

 ( سحب العطاء  :7مادة )

نذار إلى إللشركة دون حاجة  عطائه قبل الميعاد المعين لفتح المظاريف يصبح التأمين المؤقت المودع حقا  اذا سحب مقدم العطاء 

 قامة الدليل على حصول ضرر .إو أجراءات إية أتخاذ إو ألقضاء لى اإلتجاء و اإلأ

و غير سارى المفعول  سترداد التأمين المؤقت ، وفى هذه الحالة يصبح العطاء ملغيا  إنقضاء مدة سريان العطاء يجوز لمقدمه إوعند 

 التأمين المؤقت وعدوله عن عطائه ار منه بسحب خطإن يصل للشركة ألى إ ئهستمرار االرتباط بعطاإل عتبر قابال  ذا لم يطلب ذلك ، ا  إف

 ( بيانات خاصة بمقدم العطاء وعنوانه : 8مادة )

الوكيل  هن يبين فى عطائأال وجب عليه إو يكون له وكيل فيها وأيجب ان يكون مقدم العطاء مقيما فى  جمهورية مصر العربية 

ه نعالإن يبين فى عطائه العنوان الذى يمكن مخابرته ويعتبر أمناقصة والمعتمد منه فى جمهورية مصر العربية فيما لو رست عليه ال

 .  صحيحا  

لى كافة إضافة عليه من السلطات المختصة باإل مصدقا   توكيال   هن يقدم معأمن وكيل عن صاحب العطاء فعليه  ذا كان العطاء مقدما  إو

 نين والقرارات المنظمة .حكام القواأل البيانات والمستندات التى يجب عليه تقديمها وفقا  

شأة منمن ن ترافقة صورة رسمية من عقد تأسيسها ومن نظامها االساسى ، وعند تقديم عطاء أوكل عطاء مقدم من الشركة يجب 

 ان ترافقة صورة رسمية من عقد المشاركة .تجارية الكثر من شخص واحد ، فيجب علية 

سماء المصرح لهم التعاقد لحساب الشركة أو المنشأة ومدى هذا الحق أبيان بن ترافق الصورة المقدمة أوفى كلتا الحالتين يجب 

أو المنشأة ونماذج سماء المسئولين عند تنفيذ شروط العقود وامضاء االيصاالت واعطاء المخالصات باسم الشركة أوحدوده و

 توقيعاتهم على ان تكون على ذات صورة العقد او الوكيل .

رجى مباشرة  يراعى أن تكون العروض المقدمة بأسمه وكذلك الفواتير ولصالح ااف من المورد الخوفى حالة استيراد األصن -

 الشركة ويتم السداد له مباشرة  بتحويل بنكى أو من خالل أعتماد مستندى وفقآ لشروط التعاقد.

تندات وكذلك الفواتير بأسم فرع شركة وفى حالة التوريد من شركة خاضعة لنظام المناطق الحرة يتم التأكيد على صدور كافة المس -

 اإلسكندرية لتداول الحاويات والبضائع )منطقة حرة( ويتم السداد وفقآ لشروط التعاقد.

وفى حالة تقديم عرض سعر من مورد محلى فإنه يجوز أن يتضمن العرض تقديم فاتورة األستيراد من المورد الخارجى باسم  -

 ول الحاويات والبضائع )منطقة حرة((للتخليص عليها بمعرفة الشركة على نفقة المورد.الشركة )فرع شركة اإلسكندرية لتدا

 -على أن يلتزم باآلتى :

 * تقديم فاتورة محلية بأسمه.

 )توكيل(. ستمارة اإلعفاء من ضريبة القيمة المضافة* اليحق للمورد المطالبه بتقديم ا

 ( مستندات ترفق بالعطاء : 9مادة )

ن ترافق العطاء صورة معتمدة من بطاقته الضريبية ويرفق صورة أو معنوى فيجب أالمقدم من شخص طبيعى  ذا كان العطاءإ

مع احضار االصل لالطالع عليه بمعرفة لجنة فتح المظاريف والتأشير على  الشركةضوئية من السجل التجارى للمنشأة المذكورة أو 

، سابقة االعمال فى موضوع المناقصة صادرة من جهة  )إن وجد(يونس وكالء تجار 14واستمارة  الصورة بأنها طبق االصل

 معتمدة .

 



 ( ميعاد فتح المظاريف : 10مادة )

                        يجب ان تصل العطاءات داخل المظاريف الفنية والمالية الى الشركة فى ميعاد غايته الساعة الثانية عشر ظهرا 

المحدد باالعالن  لفتح المظاريف الفنية وال يعتد بأى عطاء او تعديل فيه يرد بعد ميعاد   201/           يوم            الموافق     /   

وال يسرى ذلك على اى تعديل لصالح الشركة مقدم من صاحب العطاء االقل سعرا و  –التاريخ المذكور أيا كانت اسباب التأخير 

 فى اولوية العطاءات . المطابق للشروط والمواصفات طالما انه ال يؤثر

 ( مراجعة العطاءات :11مادة )

جراء التصحيحات المادية اذا اقتضى إسواء من حيث مفرداتها  او  مجموعها و هيكون للشركة الحق فى مراجعة االسعار المقدم

ة المناقصة عن اقل عطاء االمر ذلك ، ويعول على السعر المبين بالحروف وال يعتد بالعطاء المبنى على تخفيض نسبة مئوية من قيم

بأى شرط من شروط او قيود غير مشروطة  نهائية بان تكون اسعار العطاء االلتزاميقدم فى المناقصة وعلى مقدمى العطاءات 

 مرتبطة بأى اعمال اخرى .

 ( جلسة فتح المظاريف :12مادة )

ضور جلسة فتح المظاريف فى الموعد المحدد يجوز لمقدمى العطاءات او من ينوب عنهم بتوكيالت او خطابات معتمدة منهم ح

 لذلك لسماع قراءة اسعار العطاءات المقدمة .

 االثمان : (13مادة )

ويجوز ذلك  شركةقدميها اذا كان ذلك فى صالح الكثر جاز تجزئة المقادير المعلن عنها بين مأثمان بين عطائين او اذا تساوت األ

ترط مددا بعيدة للتوريد ال تتناسب مع حاجة العمل بالشركة وذلك بالتعاقد مع صاحب انسب ايضا اذا كان مقدم العطاء االقل سعرا يش

فى الفترة الواقعة بين تاريخى التوريد مع صاحب العطاء االقل عن باقى الكميات  المخازن إلمدادالتالية على اقل كمية تلزم العطاءات 

 لباقى  من الصنف بالمخزن ومتوسط االستهالك .وعلى لجنة البت فى هذه الحالة ان تثبت فى تقريرها  ا

 التأمين المؤقت :  (14مادة )

المقدم فى المناقصة )أو ما يعادله بالجنية من قيمة العطاء  %2 مبلغ وقدره يجب ان يقدم مع كل عطاء تأمين مؤقت

 المصرى(

عطاء غير مصحوب بالتأمين المؤقت المطلوب من قيمة العملية فى حالة رسو العطاء و ال يلتفت الى %(  10ويزداد الى نسبة )

روط وسارى حتى شهر الحق لمدة سريان العطاء او بشيك مقبول الدفع من احد البنوك شويكون ذلك اما بخطاب ضمان بنكى غير م

 لعطاء المقبول .او نقدا وذلك ضمانا لحسن نية مقدم العطاء ويرد التأمين المؤقت للمورد ما لم يرسى عليه العطاء وذلك بعد تعيين ا

 التأمين النهائى  : (15مادة )

ن يودع فى فترة ال تجاوز عشرة ايام من تاريخ اليوم التالى الخطارة بالفاكس بقبول عطائة قيمة أعلى صاحب العطاء المقبول 

مع متعاقد من الخارج %( من قيمة اجمالى العملية التى رست عليه وبالنسبة للعقود التى تبرم  10ما يساوى ) بالتأمين النهائى 

بخطاب ضمان بنكى يكون ايداع هذا التأمين فى فترة ال تجاوز عشرين يوما ويكون التأمين النهائى ضمانا لتنفيذ العقد ويسدد نقدا او 

 غير مشروط او بشيك مقبول الدفع .

 الغاء العقد ومصادرة التأمين المؤقت : (16مادة )

ء التأمين النهائى الواجب ايداعة فى المدة المحددة له فيجوز للشركة بموجب اخطاره  اذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بادا

بعضه بالفاكس دون حاجة  التخاذ اجراءات اخرى او االلتجاء الى القضاء ان تلغى العقد وتصادر التامين المؤقت او تنفيذه كله او 

التالية لعطائة او المناقصة او الممارسة او باالتفاق المباشر على حساب صاحبه بمعرفة الشركة او بواسطة احد مقدمى العطاءات 



ها مع لدى الشركة الى خسارة الحقويكون لها الحق فى ان تخصم اية مبالغ تكون مستحقة او تستحق له ايا كان سبب االستحقاق 

 استيفائة من حقوق . عليه قضائيا بما لم تتمكن من الرجوع  عدم االخالل بحقها فى

 التأمينات : (17مادة )

من احد البنوك المعتمدة او بخطاب ضمان بنكى غير مشروط صادر من احد البنوك أو بشيك مقبول الدفع تؤدى التأمينات نقدا 

المحلية المعتمدة بذات القيمة والعملة وسارى المفعول للمدة المحددة بكراسة الشروط والمواصفات ويجوز لمقدم العطاء طلب خصم 

 وقت تقديم الطلب بالنسبة للتامينات النهائية . ن مبالغ مستحقة له لدى الشركة بشرط ان يكون صالحة للصرف قيمه التامين م

 خطابات الضمان :  (18مادة )

ن نقدا فيؤدى مقابل ايصال رسمى يثبت فى العطاء رقمة وتاريخة ويجوز ان تسحب حواله بريدية بقيمتة ترافق ياذا كان التام

ائدة على هذه المبالغ ، وتقبل الشيكات على المصارف المحلية اذا كان مؤشرا عليها بالقبول من المصرف العطاء وال تحسب ف

المسحوب عليه كما تقبل الشيكات المسحوبة على مصارف بالخارج بشرط التاشير عليها بالقبول من احد المصارف المعتمدة 

 بجمهورية مصر العربية .

ان يصدر من احد المصارف المحلية المعتمدة وال يقترن باى قيد او شرط وان يقر فيه  مين خطاب ضمان وجبأواذا كان الت

المصرف ان يدفع تحت امر الشركة مبلغا يوازى التامين وانة مستعد الدائة باكملة او تجديد مدة سريان خطاب الضمان لمدد اخرى 

 مقدم العطاء . الى اى معارضة من تااللتفاعند الطلب منها دون حسبما تراه الشركة 

 :  توريد االصناف ( 19مادة )

يه اذا قام صاحب العطاء المقبول بتوريد جميع االصناف التى رسى عليخصم قيمة التأمين النهائى من قيمة األصناف الموردة 

عن جزء من االصناف  خالل المدة المحددة اليداع التامين النهائى اما اذا كان التوريد المقبول أبتدائيآتوريدها وقبلتها الشركة 

المشار اليها وكان ثمنه يكفى لتغطية قيمة التامين النهائى فيخصم من ثمن الجزء المورد ما يعادل قيمة هذا التأمين من مجموع قيمة 

 . العطاء ويحتفظ به لدى الشركة بمثابة تأمين نهائى حتى تمام تنفيذ العقد وشروطة

 رد التأمين المؤقت : (20مادة )

مين المؤقت الى اصحاب العطاءات غير المقبولة بغير توقف على طلب منهم سواء كانت نقدا او بشيك او بخطاب ضمان يرد التا

 فور اعتماد تقرير لجنة البت فى المناقصة العامة .

ة بالمناقصة ويرد و انقضاء فترة الضمان وطبقا للشروط العامان يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية وال ترد التامينات النهائية اال بعد 

 التامين بكاملة او ما تبقى منه لصاحبه او الى البنك اذا كان خطاب ضمان بغير توقف على طلب من اى منهما .

 :  رفض االصناف (21مادة )

اذا رفضت الشركة صنفا او اكثر من االصناف الموردة او وجدت فيها نقص او مخالفات للمواصفات او مخالفا للعينات المعتمدة 

وبوجوب سحب االصناف المرفوضة خطر المورد بذلك كتابة بالفاكس مصحوب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول باسباب الرفض ي

وتوريد بدال منها ويجب ان يتم ذلك االخطار فور صدور قرار الشركة او فى اليوم التالى على االكثر ويلتزم المورد بسحب االصناف 

فى تحصيل ثر من تاريخ اليوم التالى الخطاره فاذا تأخر فى سحبها يكون للشركة الحق المرفوضة خالل سبعة ايام على االك

( عن كل اسبوع او جزء منه من قيمة االصناف لمدة اقصاها اربعة اسابيع وبعد انتهاء هذه المدة %2مصروفات تخزين بواقع ) 

مصاريف ا يكون مستحقا لها ويجوز التجاوز عن يكون للشركة الحق فى ان تتخذ اجراءات بيعها فورا وان تخصم من الثمن م

 التخزين فى حاالت خاصة متى قدرت السلطة المختصة ذلك .

ال يجوز للمورد التنازل عن العقد او عن المبالغ المستحقة له كلها او بعضها ومع ذلك يجوز ان يتنازل التنازل عن العقد : (22مادة )

ه الحالة بتصديق البنك ويبقى المورد مسئوال عن تنفيذ العقد وال يخل قبول نزوله عن عن تلك المبالغ الحد البنوك ويكتفى فى هذ

 من حقوق . هالمبلغ المستحق له بما يكون للشركة قبل



 حاالت فسخ العقد : (23مادة )

ورثة باالستمرار فى اذا توفى المورد جاز للشركة فسخ العقد مع رد التامين اذا لم يكن للشركة مطالبات قبل المورد او السماح لل

 تنفيذ العقد بشرط ان يعينوا عنهم وكيال بتوكيل مصدق على التوقيعات فيه وتوافق عليه السلطة المختصة بالشركة .

باقى  فيكون للشركة الحق فى انهاء العقد مع مصادرة التامين او مطالبةواذا كان العقد مبرم مع اكثر من مورد وتوفى احدهم 

 يذ العقد .فر فى تنالموردين باالستمرا

ويحصل االنهاء فى جميع هذه الحاالت بموجب فاكس مصحوب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول دون الحاجة الى اتخاذ اجراءات 

 .اخرى  او االلتجاء الى القضاء 

 : تأخير المورد فى توريد االصناف (24مادة )

الميعاد المحدد بالعقد فيجوز للشركة اعطائه مهلة اضافية للتوريد  اذا تاخر المورد فى توريد االصناف المطلوبة او جزء منها فى

للتوريدات عن كل %(  3( عن كل اسبوع تاخير او جزء من االسبوع بحد اقصى ) %1على ان توقع عليه غرامة تاخير بواقع )

وفى حالة عدم قيام المورد بتوريد من قيمة االصناف المطلوبة التى يكون المورد قد تاخر فى توريدها اسبوع او جزء من االسبوع 

 -االصناف فى الميعاد المحدد للعقد او خالل المهلة االضافية يكون للشركة اتخاذ احد االجراءين التاليين :

بتوريدها من غيره على حسابه سواء بطريق المناقصة العامة أو عليها التى لم يقم الطرف الثانى المتعاقد  شراء االصناف -1

ممارسة بنوعيها او االمر المباشر بذات الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها ويخصم من المحدودة او ال

الطرف االول او ايه جهة اخرى حكومية او غير حكومية قيمة الفروق  لدى قيمة التامين المودع او ايه مستحقات له

لطرف االول قد تكبدها فى التنفيذ على حساب الطرف الناتجة عن الزيادة فى الثمن مضافا اليها المصروفات التى يكون ا

الثانى وما يستحق للطرف االول من غرامات او تعويضات ، وال يحق للطرف الثانى المطالبة بفروق االسعار اذا كان سعر 

 . الشراء على حسابة اقل من الثمن المتفق عليه فى هذا العقد 

( من قيمة التعاقد والحصول على جميع المستحقات دون الحاجة %10وازى )انهاء التعاقد ومصادرة التامين النهائى بما ي -2

  الى اتخاذ اجراءات اخرى او االلتجاء الى القضاء .

 فسخ العقد واثاره : (25مادة )

 اذا اخل المورد بأى شرط من شروط العقد او اهمل او اغفل القيام بأحد التزاماته المقررة ولم يشرع فى اصالح اثر ذلك خالل

اسبوع من تاريخ اخطاره بالفاكس مصحوب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالقيام باجراء هذا االصالح كان للشركة الحق فى 

 -ءين التاليين وفقا لما تقتضية ظروف العقد ومصلحة الشركة :اتخاذ احد االجرا

ا تستحقة  الشركة من غرامات او فسخ والحصول على جميع مالتامين النهائى المستحق وقت ال فسخ العقد مع مصادرة -1

 تعويضات عما يلحق بها من اضرار .

تنفيذ العقد على حساب المورد بأى طريقة من طرق التعاقد مع مصادرة التامين النهائى المستحق للمورد والحصول على  -2

قيمة العقد نتيجة جميع ما تكبدته من مصروفات وخسائر زيادة على ما تستحقة الشركة من غرامات وتعويضات واسترداد 

 العادة االسناد .

 مدة االرتباط بالعطاءات : (26مادة )

يوما من تاريخ جلسة فتح المظروف الفنى ويستمر  60(  ستونتشترط الشركة ان تبقى العروض قائمة ال يمكن سحبها لمدة ) 

امين المؤقت وعدوله عن عطائه ، واذا العرض قائما حتى بعد نهاية الميعاد المذكور الى ان يصل للشركة اخطار منه بسحب الت

يوما المذكورة وقبل اخطاره بقبول عطائه يصبح التامين المؤقت الذى دفعه حقا  الستونسحب مقدم العطاء عطائه قبل انتهاء مدة 

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

 

 



 وتجزئته : قبول العطاء (27مادة )

الشركة غير ملزمة بقبول اقل العطاءات او اى عطاء اخر وتحتفظ لنفسها بالحق فى قبول اى عطاء تعتبره فى مصلحتها ولها 

الحق فى ان تلغى المناقصة العامة  أن تجزأ التوريدات موضوع العطاء وتعطية الكثر من مورد واحد وذلك لها حسب تقديرها المطلق

 ابداء االسباب وال يجوز لمقدمى العطاءات المطالبة بأى تعويض عن ذلك .كلية او جزئيا دون 

 فسخ العقد ومصادرة التأمين النهائى : (28مادة )

 -فسخ العقد ويصادر التامين النهائى فى الحاالت االتية :ي  

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

 نفسه او بواسطة غيره بطريق مباشر او غير مباشر فى رشوة احد موظفى الشركة .اذا ثبت ان المتعاقد قد شرع ب -2

 اذا افلس المتعاقد او اعسر . -3

( يشطب اسم المتعاقد من سجل الموردين وال يخل فسخ العقد ومصادرة التامين بحق الشركة فى الرجوع على  2، 1وفى الحالتين )

 المتعاقد بالتعويضات الالزمة .

 ديل العقد بالزيادة او النقص :تع (29مادة )

( من قيمته وذلك خالل مدة التوريد دون ان يكون %50يكون للشركة الحق فى تعديل العقد بالزيادة او النقص فى حدود )

بحيث مطالبة بأى تعويضات او فروق اسعار ويجوز للشركة مد المدة المحددة للتوريد اذا استدعى االمر ذلك الللمتعاقد الحق فى 

 .نسبة الزيادة فى المدة نسبة الزيادة فى الكمية تجاوز الت

 السداد : طريقة (30مادة )

  لكل بند . األستالم األبتدائىالفحص والقبول و بعديتم السداد  

 ( مدة الضمان  :31مادة ) 

الخاصة  )لكل بند( على المورد ان يضمن االصناف الموردة على الوجة االكمل للمدد الموضحة بالشروط والمواصفات الفنية 

 .والمتعاقد عليها بالعملية من تاريخ االستالم االبتدائى لها 

فعلى المورد أن  أو لم يحقق شروط الضمان ن وجد أى صنف أو جزء من االصناف الموردة أثناء مدة الضمان غير سليم أو معيبإو

اثناء مدة الضمان صالحة لالستعمال فاذا قصر فى اداء يصلح أو يورد هذا الصنف على حسابة لكى تكون جميع االصناف او االجزاء 

بعد التنبية باجراء هذا االصالح بكتاب مسجل بعلم ة عنه على حسابة وتحت مسئوليتة وذلك بفللشركة أن تقوم بتنفيذه بالنيا ذلك

 .وذلك دون اإلخالل بمدة الضمان الوصول أو بأى وسيلة من وسائل االتصال الحديث 

 التوريد  : ( شروط32مادة )

يلتزم المورد عند قيامة بالتوريد بتقديم كافة االوراق والمستندات والشهادات المطلوبة والموضحة بالمواصفات والشروط الفنية 

 )منطقة حرة (شركة االسكندرية لتداول الحاويات والبضائع .فرع الخاصة بالعملية على ان تكون جميع المستندات بأسم / 

 شروط والمواصفات الفنية المطلوبة لكل صنف من االصناف الموردة .وان يلتزم بكافة ال

موقع الشركة بفرعيها بمحطة اإلسكندرية ومحطة الدخيلة طبقآ لمتطلبات كل محطة  CIFكما يلتزم المورد أن يكون التسليم 

ة القيمة المضافة ومصاريف ويشمل السعر المبين بالعطاء سعر األصناف المطلوبة غير شامل ضريب والموضحة بالجدول المرفق

 التخليص الجمركى وأى مصاريف أخرى.

 

 

 



 ( االختبار  :33مادة )

للشركة الحق فى ارسال عينات المواد التى يوردها المورد للمعامل الحكومية أو المعامل الخاصة لالختبار والتاكد من صالحيتها 

الالزمة الجراء  النقل يم ما يلزم من المهمات والمصنعية ووسائلومطابقتها للشروط والمواصفات وعلية أن يقوم على حسابة بتقد

 هذا االختبار .

 :لالصناف المطلوبة لها فترة ضمان   االستالم االبتدائى (34مادة )

طبقا للشروط والمواصفات والرسومات فيحصل االستالم االبتدائى ويحرر االصناف اذا اتضح من المعاينة التى تمت توريد 

واذا ظهر فى وجود المورد أو مندوبة وفى حالة تخلفة أو مندوبة أثناء المعاينة  يثبت ذلك فى المحضر المذكور بذلك محضر رسمى 

التوريد لم يستكمل فيؤجل االستالم االبتدائى الى ان يتضح ان أن  نفذ على الوجة االكمل اوتلم االصناف المطلوبة  من المعاينة ان

 وط مع اثبات التواريخ التى يتم فيها ذلك بنفس المحضر .مطابقة للشر االصناف الموردة 

 االستالم النهائى : (53مادة )

 لالصناف التى تتطلب فترة ضمان واالصناف االخرى التى ال تتطلب فترة ضمان  اذا اتضح من المعاينة بعد انتهاء فترة الضمان

ة فيحصل االستالم النهائى ويرد اليه التامين النهائى واال فيؤجل قد قام بكل ما عليه من االلتزامات طبقا لشروط العملي الموردان 

. وال يعتبر االستالم النهائى انه قد تم اال اذا حصل اثباته بمحضر موقع عليه من الشركة  عليهحتى تنفيذ كل االلتزامات المفروضة 

 حضر االستالم النهائى المشار اليه .وتستمر مسئوليته طبقا الحكام هذه الشروط الى حين تحرير موتعطى صورة للمورد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 المواصفات الفنيةالشروط و

المواصفات الفنية إلطارات الكاوتش المطلوبة لكل مقاس ونوع المعدة وبنود التقيييم الفنيى للعيروض كميا  -1

 هو موضح بالمواصفات الفنية التالية بعد.

درجية مين مجميوع اليدرجات الفنيية  80جة فنيية ال تقيل عين اح العرض الفنى حصوله على درجيشترط لن -2

 درجة. 100وقدرها 

 سيتم تطبيق المعادلة التالية أثناء التقييم المالى  -3

 قيمة العرض ×أعلى درجة فنية للعروض المقدمة القيمة المعيارية للسعر)للعرض( = 

 عرض(الدرجة الفنية )لل                                               

لكل مين محطتيى األسيكندرية والدخيلية كميا هيو موضيح  لمعداتالكميات المطلوبة من اإلطارات الكاوتش ل -4

  .بالجدول المرفق

 يلتزم مقدم العطاء )المورد( بملء الجدول المرفق بالعرض الفنى. -5

ارات مين الكمييه المطلوبيه بالنسيبه إلطي %50( أشيهر بواقيع 6يفضل أن يكون التوريد على دفعتين كيل ) -6

 الكاوتش التاليه.

 (1800×25 – 1100×20 – 1200×20  - 310/80×22.5 ) 

 (.Point systemسيتم التقييم الفنى للعروض المقدمة طبقآ لنظام ) -7

بمخازن محطة اإلسيكندرية ومخيازن محطية الدخيلية كيا فيميا يخصية طبقيآ المورد أن يكون التسليم يلتزم  -8

 اصفات.للجداول المرفقة بكراسة الشروط والمو

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 والدخيلة سكندريةإلا ىتلمحط المطلوبة الكاوتش طاراتإ كميات بيان

 (9201/2020)لعام السنوية األحتياجات
 

 

 م
طار إمقاس 

 الكاوتش

 قطاع األوناش العمالقة قطاع المعدات المناولة

 األجمالى

 الدخيلة األسكندرية الدخيلة األسكندرية

1 
1800×25 

T.L 
ـــــ 50 50  100 ـــــ 

2 
1200×20  

 كامل )د+خ+ط(
 82 ـــــ ـــــ 36 46

3 
1100×20 

 كامل )د+خ+ط(
 354 ـــــ ـــــ 150 204

4 
1800×33  

T.L 
 8 ـــــ ـــــ 4 4

5 
310/80 R 

T.L  22.5 
 450 ـــــ ـــــ 250 200

6 2100-25 T.L 20 ــــ 20 ـــــ ـــــ 

7 
1200×24 

)د+خ+ط(كامل)  
 12 ــــ ــــ 12 ــــ

8 
1800×25 

T.L 
 13 8 5 ــــ ــــ

9 

215/75R17.5 

126/124M 

T.L 

 22 ــــ ــــ ــــ 22

10 

750R16 

122/121L 

)د+خ+ط(كامل)  

 20 ــــ ــــ ــــ 20

11 

195R15/C 

106/104 

T.L 

 8 ــــ ــــ ــــ 8

 

 

 

 

 

 



 جدول بيان المواصفات الفنية لإلطارات المقدمة بالعرض 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 توقيع/ ختم                                                            يمأل بمعرفة مقدم العطاء )المورد(                                                                

مقدم العطاء )المورد(                                                                                                                                                                  

 الماركة النوع المقاس البند
بلد 

 الصنع

 الطراز/كود

 النقشة

عمق 

الدواس 

 )مم(

أقصي 

قطر 

 )مم(

أقصي 

عرض 

 )مم(

مجال/ نوع 

 االستخدام

عدد 

 التيل

الحمولة 

 )كجم(
السرعة 
 )كم/ساعة(

الضغط 

 )بار(

رقم 

الصفحة 

 بالكتالوج

 مالحظات

                

                

                

                

                

                



Date:    /   / 

 

BID BOND GUARANTEE NO. 

Messrs.' of Alexandria Container& Cargo Handling 

Co. 

Quay 49-54 Containers Terminal – Port of Alexandria 

 

With reference to the tender of 

 

In connection with the adjudication no 

Date 

For the supply of  

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: 

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    /   / 

 

Consequently any claim for payment in respect 

thereof should be made to us by the  

 

accompanied by :     

                                   No thing                       

At the least 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. 

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 

date for cancellation. 

We certify that we should have not exceeded the 

limit permitted to us for issuing letters of guarantee. 

 

                           Yours faithfully, 

 التوقيع المعتمد  

Authorized signature                     

 التاريخ:   /   /

 

 خطاب الضمان االبتدائى رقم

 

 السادة / شركة االسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ميناء االسكندرية –يات ومحطة الحا 54-49رصيف   

 

 باالشارة الى العطاء المقدم لكم من 

 

 

 بخصوص المناقصة رقم 

 بتاريخ

 لتوريد

نتعهد بمقتضى هذا بأن نضع تحت تصرفكم كتأمين ابتدائى, بدون 

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

 اعتراض من مقدمى العطاء مبلغ :

 

 

  مفعول هذا التعهد الى أن يتخذ قرار بشأن العطاءويسري مفعول 

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

بايداع الضمان النهائي الذي قد تطلبوه ولكنه سينتهي على أى حال 

 تلقائياً فى    /   /

 

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

 ميعاد غايته

 

 مصحوبة باالتي :

ال شئ                        

ك التاريخ,فاذا لم تصلنا منكم اية مطالبة بالقيمة فى هذا الشأن حتى ذل  

تهية.ينقضى التزامنا من تلقاء نفسه وتصبح هذه الضمانة نهائياً من  

 

كما وانه ال يجوز استخدامه كضمان نهائي , ونود االحاطة ان الصور 

وغرافية والكربونية لهذا الخطاب ال يعتد بها.الفوت  

 

اللغاء.لوالرجاء أن تعيدوا الينا خطاب الضمان هذا عند انتهاء المدة   

 

انونقر باأننا لم نتعد الحد المصرح لنا به ألصدار خطابات الضم  

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ,

 

  

أى تعديل أو يعتبر خطاب الضمان الغياً وال يعتد به فى حالة وجود 

 كشط أو اضافة الى البيانات الواردة به حتى ان كانت معتمدة

 

يراعى أن يصدر خطاب الضمان من بنك محلي درجة أولى معتمد من البنك المركزى. ملحوظة :

 

 

 

 



Date :   /   / 

 

PERFORMANCE BOND NO. 

 

Messrs Alexandria Container & Cargo Handling Co.  

Quay 49- 54 Containers Terminal – Port of 

Alexandria 

 

We hereby guarantee 

 

To the extent of  

(Say 

 

In respect of 

 

And we undertake to pay this sum on your first 

demand, notwithstanding any contestation .This 

Letter of guarantee holds good until the   /   / 

 

Consequently , any claims for payment in respect 

thereof should be made to us by that date 

accompanied by : 

                                No thing 

 

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. 

Please return to us this letter of guarantee on expiry 

date for cancellation. 

Please be informed that the photocopies and copies 

of this letter are considered non-negotiable copies. 

We certify that we should have not exceeded the 

limit permitted to us for issuing letters of guarantee. 

                  

Yours faithfully, 

 

 

 

 

التوقيع المعتمد                 

                   Authorized signature 

 

 

 

 التاريخ:   /   /

 

ب الضمان النهائى رقمخطا  

 

 السادة / شركة االسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ميناء االسكندرية –محطة الحاويات  54-49رصيف   

 

 تضمن بمقتضى هذا 

 

 فى حدود مبلغ 

 )فقط

 

 بخصوص

 

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

  معارضة ويسري مفعول خطاب الضمان هذا

 حتى   /   /

 

 

 

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

 هذا التاريخ مصحوبة باالتى :

 ال شئ

 

 

فاذا لم تصلنا منكم أية مطالبة بالقيمة حتى ذلك التاريخ ينقضى 

 التزامنا من تلقاء نفسه ويصبح هذا الضمان الغياً وضمانتنا منتهية.

 

خطاب الضمان هذا الينا عند انتهاء المدة لاللغاءالرجاء اعادة   

 

ونود االفادة ان الصور الفوتوغرافية والكربونية لهذا الخطاب ال يعتد 

 بها 

 

 ونقر بأننا لم نتعد الحد المصرح لنا به ألصدار خطابات الضمان

 

 

 

وتفضلوا بقبول فائق االحترام ,                    

 

 

 

 

 

ياً وال يعتد به فى حالة وجود أى تعديل أو يعتبر خطاب الضمان الغ

 كشط أو اضافة الى البيانات الواردة به حتى ان كانت معتمدة
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 جنموذ
  مختلفة مقاسات كاوتش إطارات توريدد ـعق

 "خاصة حرة منطقة" والدخيلة اإلسكندرية حاويات بمحطتى الشركة لفرعى
 كل من:قد تحرر هذا العقد بين   20/    /         يوم           الموافق انه في      

 فرع شركة اإلسكندرية لتداول الحاويات والبضائع  )ش.ت.م.م.(  منطقة حرة خاصة، -1
 شركة مساهمه مصرية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.

 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب. -ممدوح توفيق دراذ /بحرى ويمثلها قانونًا السيد اللواء 
 .ميناء اإلسكندرية البحرى  49/54يف ومقرها: رص
                  034816635 – 034862124فاكس : 

                                                     بريد الكترونى:
alexcont.com               @alexcont  

                                                                                )طـــرف أول(                                                                      
  (                                   )   شركه  -2

      /و يمثلها قانونا فى التوقيع على هذا العقد السيد
 /و ينوب عنه فى التوقيع على هذا العقد السيد

 صادر بتاريخ     /   /                   بموجب 
  :ومقرها

   -       -     بطاقه ضريبيه رقم :                  سجل تجارى رقم :
 تليفون:                                         :فاكس

 ثان( )طـــرف                     :                 @                                        بريد الكترونى
 دـــتـمهــي

  إطارات لتوريد( 2020-2019لسنة )(    المناقصه العامه رقم ) (ولأطرف اإلسكندرية لتداول الحاويات والبضائع )شركه طرحت 
ه بمقتضى الترخيص الصادر من الهيئ"حرة منطقة" والدخيلة اإلسكندرية حاويات بمحطتى الشركة لفرعى مختلفة مقاسات كاوتش

لوارده وذلك طبقآ للمواصفات الفنيه واألشتراطات ا 16/1/2005بتاريخ  2005لسنة  460العامه لألستثمار والمناطق الحره برقم 
 قراراتمستندات واإلبكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالطرح وما أنتهت اليه لجنتى التقييم الفنى والمالى فى المناقصه وال

                     فقط )(   )         بمبلغ و قدره  )           (اسفرت نتيجتها عن التوصيه بقبول العطاء المقدم من شركه المقدمه بها والتى 
 . والرسوم الجمركية لقيمه المضافهالغير( غير شامله ضريبه ا

 / على (   / :     )قرار رقم باالجماع الطرف االولاإلسكندريه لتداول الحاويات والبضائع شركه داره إوافق  مجلس        /   بتاريخ 
والرسوم  مضافهلقيمه الغير شامله ضريبه ا الغير(                فقط )          ( )مبلغ اجمالى ب)           (من شركه العطاء المقدم

دخيلة دريه واللتوريد عدد)     ( بند إطارات كاوتش بعدد )    ( مقاس....... وعدد)       ( مقاس..... لمحطتى حاويات اإلسكن الجمركية
 . عامه رقم )      ( لسنة)      (طبقآ لكراسة الشروط والمواصفات للمناقصة ال

 / بند إطارات (    عدد )المقدم لتوريد  طاءبقبول الع (         )رقم  اسنادأمر اخطار الشركه الطرف الثانى  بتم            /  و بتاريخ
  وقدرة  غبمبلبإجمالى  الدخيلةاإلسكندرية و  لمحطه حاويات.  ..( مقاس...     وعدد ) --- كاوتش طراز ..... بعدد )      (مقاس

 .الجمركيةوالرسوم  القيمة المضافة ةضريب ةغير شامل الغير(             فقط ()    )  
 

mailto:futureco@internetegypt.com%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20(طـــرف
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 -بعد أن اقر الطرفان بكامل أهليتهما للتعاقد والتصرفات القانونية فقد اتفقا على مايلى:و 

 البند االول
 (            )   رقم  أمر االسناد و )          (الخاصه بالمناقصه العامه رقم  كراسه الشروط و المواصفاتيعتبـر التمهيد سالف الذكر و 

أ تجـز يول جـزء ال والذى قبلته الشركة الطرف األ الطرف الثانىالشركة المستندات المتبادلة بين الطرفين والعطاء المقدم من وكافة األوراق و 
 .مـن هـذا الـعـقـد وتـأخـذ حكمه 

 البند الثانى
 حاويات تىطلمح مقاس..... بند إطارات كاوتش طراز يعدد )....( مقاس ....وعدد)......( (    عدد )  تلتزم الشركه الطرف الثانى بتوريد 

             /    / بتاريخ  )            ( رقم كما هو موضح تفصيال كما و نوعا و وصفا و سعرا بامر االسناد اإلسكندرية والدخيلة 
على أن يكون  القيمة المضافة والرسوم الجمركيةغير شامله ضريبه  الغير(                        فقط )        () باجمالى مبلغ و قدره 

 .التسليم بمخازن الشركة الطرف األول منطقة حرة )محطتى اإلسكندرية والدخيلة( طبقآ لحصة كل محطة من اإلطارات 
 ألي سبب من األسباب. وهذه القيمة نهائية وال يجوز للطرف الثاني طلب تعديلها بالزيادة

ل بفحص  يسلم للطرف الثانى بعد قيام الطرف األو و  باسم الطرف الثانى بموجب شيك %100الوفاء بقيمة هذا العقد ب ويلتزم الطرف األول
 0ستالم جميع البنود المتعاقد عليها بمعرفة لجنه تشكل لهذا الغرض من الطرف األول اوقبول و 

 البند الثالث
وكما هو  الطرف األول كمآ ونوعآ ووصفآ وسعرآبمخازن الشركة  المتعاقد عليها وريد عدد).....( بند إطارات كاوتش الطرف الثـاني بتيلتـزم 

المشار اليه سابقآ اشهر من تاريخ أستالم أمر االسناد         الى       فى خالل مده منموضح تفصيآل بأمر األسناد رقم)   /    /     ( 
 .بمخازن الشركة الطرف األول منطقة حرة )محطتى اإلسكندرية والدخيلة( طبقآ لحصة كل محطة من اإلطاراتيكون التسليم على أن 

 افك األصنفإذا تأخر الطرف الثانى فى توريد األصناف المتعاقد عليها بالكامل أو أى جزء منها فى الميعاد المحدد بالعقد ويدخل فى ذل
رها) هلة مقدا. فيجوز للطرف األول إعطاؤه مهلة إضافية للتوريد على ان يوقع عليه غرامة تأخير عن مدد التأخير أو عن هذه الم المرفوضة 

ن م( %3( عن كل اسبوع تأخير أو جزء من األسبوع من قيمة الكمية أو االصناف التى يتأخر الطرف الثانى فى توريدها بحد اقصى) 1%
 ائية .الغرامة بمجرد حدوث التأخير و لو لم يترتب عليه أي ضرر دون حاجة الى تنبيه أو إنذار أو إجراءات قضهذه القيمة . وتستحق 

عتراض من ( خالل مدة التوريد دون أى ا  %50كما يحق للطرف األول تعديل الكميات الموضحة بأمر اإلسناد بالزيادة أوالنقصان فى حدود )
 األسعار المتعاقد عليها .المورد وبنفس الشروط والمواصفات و 

 البند الرابع
 ر الطرفإذا تبين للطرف األول وجود اية مخالفه للشروط والمواصفات فى األصناف المتعاقد عليها أو وجد بها نقص أوعيب فعليه أن يخط

كما   إلكترونىأو البريد ا الفاكس مؤيد بكتاب الحق ، ويعتد بتاريخأو بريد الكترونى الثانى او من ينوب عنه بذلك على عنوانه بموجب فاكس 
 يوم ) خمسة15بأسباب رفض األصناف المخالفة وبوجوب سحبها وتوريد بدال منها خالل  مسجل مصحوب بعلم الوصول الحق يؤيد بخطاب

 عشر يوما ( على األكثر من اليوم التالى إلخطاره  بذلك .
 ترونى.أو بريد الكويلتزم الطرف الثانى بسحب االصناف المرفوضه خالل سبعه ايام على االكثر من تاريخ اليوم التالى الخطاره بفاكس 

عن كل  ( من قيمتها)اثنان فى المائة%2حصيل مصروفات تخزين بواقــع فإذا تأخر الطرف الثانى فى سحبها فيكون للطرف األول الحق فى ت
لك تأو جزء منه لمدة اقصاها أربعة اسابيع وبعد انتهاء هذه المدة تتخذ إجراءات بيعها لحساب الطرف الثانى وتخصم اسبوع تأخير 

 المصروفات من ثمن البيـع وبما اليتعارض مع ماجاء بالبند الثالث من هذا العقد .
 

 البند الخامس  
 الثانى أن تكون األصناف المتعاقد عليها جديدة ومطابقة ألحدث تصميم وأن تكون أصلية وأن تكون منتج أصلى وليست يضمن الطرف

يب ها أى عبمنتجة بترخيص وتتفق مع المستوى والمواصفات الفنية المتعاقد عليها طبقآ ألحدث النظم التكنولوجية العالمية وأنة لن يظهر 
 فية.يوب الخالمواد أو الصناعة وأن تعمل بكفاءة ودون اإلخالل بأحكام القانون المدنى المتعلقة بضمان الع يرجع الى خطأ فى التصميم أو
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 البند السادس
بواقع  (فقط )            )        (وقدرهمبلغ بقيمه اجماليه  )       (الشركه الطرف الثانى خطاب ضمان بنكى نهائى رقم أستصدرت 

روط او شخال من ايه  /   /        بتاريخ )                  (يذ العقد صادر من بنك كتأمين نهائى لكفاله تنفمن قيمه العقد  10%
وص عليها )حتى إنتهاء مدة الضمان النهائى المنصسارى المفعول لمده و عند اول طلب  الطرف االول الشركة تحفظات و مقبوال للدفع لصالح
إستالم  وبموجب محضر فحص و قبول لألصناف موضوع العقد و اإلستالم اإلبتدائى و  تداء من تاريخ التوريدإب بالمواصفات الفنية لكل بند(

  .بمعرفة لجنة يشكلها الطرف األول لهذا الغرض
 السابعالبند 

إلضافية لمهلة ااإذا أخل الطرف الثانى بالتزامه بتوريد وتسليم األصناف المتعاقد عليها كلها أو بعضها فى الميعاد المحدد بالعقد أو خالل 
كس ى بفاف الثانيجوز للطرف األول دون تنبيه أو إنذار أو إتخاذ اية إجراءات قضائية أن يتخذ أحد اإلجراءين التاليين وذلك بعد إخطار الطر 

 العقد : هذا على عنوانه المبين فىأو بريد الكترونى 
وعيها بنف التى لم يقم الطرف الثانى بتوريدها من غيره على حسابه سواء بطريق المناقصة العامة او المحدودة او الممارسة شراء األصنا -1

لدى  تحقات لهويخصم من قيمة التأمين المودع أو اية مسأو باألمر المباشر بذات الشروط الفنية والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها 
 ألول قداالطرف األول أو اية جهة حكومية اخرى قيمة الفروق الناتجة عن الزيادة فى الثمن مضافًا اليها المصروفات التى يكون الطرف 

البة عويض ، وال يحق للطرف الثانى المطتكبدها فى التنفيذ على حساب الطرف الثانى وما يستحق للطرف األول من غرامات تأخير أو ت
 بفروق األسعار إذا كان سعر الشراء على حسابه أقل من الثمن المتفق عليه فى هذا العقد .

زى إنهاء التعاقد فيما يختص باألصناف التى لم تورد ويصبح التأمين النهائى من حق الشركة ) الطرف األول ( بما يـوا فسخ العقد و -2
خالل المائة ( من قيمة العقد ودون اإلخالل بما يستحقه الطرف األول من غرامات تأخير وتعويض وذلك كله مع عدم اإل ) عشرة فى 10%

 بحق الطرف األول فى الرجوع على الطرف الثانى قضائيًا بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق .
 الثامنالبند 

 ئيًا أو كليًا أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها .ال يجوز للطرف الثانى التنازل عن هذا العقد للغير جز 
 البند التاسع.                                                            

 ا القياممار وكذتتعهد الشركة الطرف األول بأنهاء إجراءات أستخراج اقرارات الوارد من خارج البالد واعتمادها من الهيئة العامة لألستث
 بكافة التسهيالت الالزمة لدخول مندوبى الشركة الموردة الطرف الثانى الدائرة الجمركية لتنفيذ مراحل هذا العقد.

 عاشرالالبند 
 تيه عند التوريد:يلتزم الطرف الثانى بتقديم المستندات األ

 منشأ معتمده من الغرفه التجاريه  ةشهاد. 
   صنع.شهاده اختبارات الم 
 صليةالكتالوجات األ. 
 مـن تــاريخ  بالمواصـفات الفنيــة لكـل بنــد حتـى إنتهــاء مـدة الضــمان النهـائى المنصـوص عليهــا صــنعهالم   ةشـهاده ضـمان مــن الشـرك

 .األستالم األبتدائى
 الحادى عشرالبند 

ى فو  /    (      /رقم )     سناداإل فى أمر تفصيالً  على النحو الواردرسال المستندات الخاصه بالبنود المتعاقد عليها يلتزم الطرف الثانى بإ
مصنع من ال   كما يلتزم الطرف الثانى بتقديم شهادة منشأ ثار ماليهانى مسئوال عما يترتب عن ذلك من آحاله عدم االلتزام يكون الطرف الث
 .األصلى موثقة من الغرفة التجارية

 البند الثانى عشر
عمــال حريــر العقــد والتــى تعنــى أ ة عــن إرادة الطــرف الثــانى وال يمكــن التنبــؤ بهــا عنــد تيــتم تطبيــق شــروط القــوة القــاهرة عنــد حــدوث أحــداث خارجــ

نى بـاإلبال  نهيار التربـة أو الكـوارث الطبيعيـة المشـابهة ، علـى ان يقـوم الطـرف الثـاية والحرب والفيضانات والزالزل وإالشغب واإلضرابات المدن
 ة.يكون الطرف الثانى مسئواًل  امام الشركة الطرف األول عن إثبات القوة القاهر  عن وقوع القوة القاهرة فور حدوثها وفى كل األحوال
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 عشر لثالثاالبند    
ق تستأدى الشركة الطرف األول المقابل المستحق نظير وجود مالحظات فى األستالم أو الغرامات التى قـد توقـع علـى الطـرف الثـانى عـن طريـ

 قيمــة التـأمين النهــائى بـدون الحاجـة الــى تنبيـة أو انــذار فـى حالــة عـدم تالفــى المالحظـات خــاللخصـمها مـن مســتحقات الطـرف الثــانى أو مـن 
 المدة المنصوص عليها فى العقد.

ثابـت  ويلتزم المورد بالضمان الموضح تفصيآل لكل بند من اإلطارات ضد عيوب الصناعة من تاريخ اإلستالم األبتدائى طبقآ لما هـو مـذكور و  
 المواصفات.بكراسة الشروط و 

 عشر رابعالالبند 
در بالقانون رقم قانون التجاره الصا وأحكام تسرى الئحة العقود والمشتريات والمخازن الخاصة بالشركة الطرف األول وأحكام القانون المدنى 

 .فيما لم يرد بشأنة نص خاص بهذا العقد بجمهوريه مصر العربيه الئحته التنفيذيهو   2017لسنه 72رقم  األستثمار قانون و  1999لسنه  17
 عشر خامسالبند ال  

لى أى مخاطبات أو مكاتبات رسمية أو غير رسمية أو انذارات أوصحف دعوى قضائية ترسل من أحد أطراف هذا العقد للطرف اآلخر ع
تزم لعقد يللعنوانة الموضح بصدر هذا ا عنوانة الموضح لكل منهما بصدر هذا العقد تكون منتجة آلثارها وفى حالة تغيير الطرف الثانى

 . الطرف الثانى بأبال  الطرف األول بهذا التغيير كتابيآ
 عشر سادسالبند ال

ويكـون  لعقـدابـالفصـل في أي نـزاع ينشأ عن تنفيذ بنـود هــذا بجميع درجاتها دون غيرها تختـص محـاكـم اإلسكنـدريـة بجمهوريه مصر العربيه 
 . لقانون الواجب التطبيقالقانون المصرى هو ا

 عشر سابعالالبند 
لشــئون االرابعــة لقطــاع و  اإلداريــة ســلم كــل طــرف نســخة للعمــل بموجبهــا و الثالثــة ل جــراءاتوتد مــن أربــع نســخ باللغــة العربيــة ، تحــرر هــذا العقــ

 القانونية .
 الطرف الثانى                           طرف االول                   ال                          

  ةشرك                         شركة اإلسكندرية لتداول الحاويات والبضائع         
                                                                                                                                                
 :  د:هذا العق التوقيع على فى قانونآ ويمثلها                          :    العقدهذا  التوقيع على فى قانونآ ويمثلها       

                                                          
 السيد/                           ممدوح توفيق دراذ /بحرى  السيد اللواء             

                           رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب              
 بموجب                                                                               

 /   /    بتاريخ                                                                         
 


