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 كراسة الشروط والمواصفات الفنية

 

 .بند  11محطة القوي الكهربائية عدد لزوم فالتر .1

 . بند 11طن عدد  11طن &  54حموالت ونا  األلزوم فالتر .2

 .بند  12فالتر لزوم الجرارات عدد .3

 .بند  24فالتر لزوم أونا  الساحة عدد  .5

 بند. 11اونا  الرصيف عدد فالتر لزوم  .4
 

 

 

 الشروط الفنية

األسكندرية والكميات الخاصة محطة بتوريد الكميات الخاصة بمحطة األسكندرية الي مخازن  األلتزام .1
 قرين كلفي كراسة الشروط والمواصفات  المبينةبمحطة الدخيلة الي مخازن محطة الدخيلة طبقا للكميات 

 محطة.

بمراجعة أرقام الصنف للفالتر للتأكيد علي مطابقتها مع إسم الصنف مع األلتزام بالمواصفات  األلتزام .2
 الموجودة قرين كل بند بالجداول المرفقة  .

  األلتزام  بأنواع الفالتر المطلوبة قرين كل بند ولن يعتد بأي مرادفات خالف المذكورة قرين كل بند .3

  ريوضح بالعرض الفني بلد الصنع لكل فلت .5

   .جميع الفالتر يتم توريدها من المصنع األصلي موضحا علي كل فلتر جميع البيانات الخاصة بالفلتر .4

 .جميع الفالترالتي سيتم توريدهاشهادة من المصنع األصلي للفالتر ليتم تقديم  .1

 .في حالة تعديل رقم الصنف يتم إرفاق شهادة من المصنع األصلي تفيد ذلك  .1

 .منطقة حرة خاصة –اويات والبضائع البنود بأسم )بأمر( شركة األسكندرية لتداول الحيتم األستيراد لجميع  .8

 يتم تقديم شهادة المنشأ االصلية للبنود الموردة. .9
 

 

 



4  P a g e 

 

 

 بيان الفالتر المطلوبة للقوى الكهربية لمحطتى االسكندرية و الدخيلة -1

 

  اسم الصنف م
part 
number 

 الكمية المطلوبة
اجمالى الكمية 

 المطلوبة
 مالحظات

 الدخيلة اسكندرية

   B 99  0 00 00   يتفلتر ز 1

2 
فلترسوالر 

 فاصل 
133/5673 0 00 00   

   0 0 0  0898 - 243 فلتر هواء  3

 BF 7927 فلتر سوالر  4
1 21 21   

 فلتر هواء  5
8025818 
IVECO 

0 4 4 
  

6 
فلتر سوالر 

 حشو
A 5388 KA  0 00 00 

  

   6 0 6 13305673 فلتر  سوالر  7

8 
فلتر سوالر 

 فاصل
iR -Y49 6 0 6   

   iR - 1808 6 0 6 فلتر زيت 9

   AF - 26207 0 0 0 فلتر هواء 10
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 طن لمحطتى االسكندرية و الدخيلة 16طن &  45بيان الفالتر لالوناش حموالت  -2

           Part number  اسم الصنف   م

 الكمية المطلوبة
اجمالى الكمية 

 المطلوبة
 مالحظات

 الدخيلة االسكندرية

1 
 فلتر زيت محرك ليندى

Fleet guard 

LF 9080 
or 
LF 14000 

0 10 10   

2 
 فلتر مياه ليندى

Fleet guard 
WF2075 01 00 01   

3 
 فلتر هواء خارجى ليندى

Fleet guard 
AF 472 0 1 1   

 فلتر زيت محرك 4
Volvo 21913334 
konecranes 54113135 

0 01 01   

 فلتر  زيت جيربوكس  5
Fleet Guard 
HF 35464 
konecranes 54104019 

0 60 60   

 فلتر وقود 6
Volvo 22296415 
konecranes 53331802 

0 01 01   

 فلتر فاصل مياه 7
Volvo 21538975 
konecranes 54112445 

0 01 01   

 فلتر هواء خارجى  8
DONALDSON 
30K15 
Konecranes 54104256 

0 00 00   

 فلتر هواء داخلى  9
DONALDSON 
27K15 

0 00 00   

10 
فلتر زيت محرك ونش 

 فيرارى&تيريكس
FLEET GUARD  
LF 3970  

0 00 00   

 طن  41فلتر تانك التبريد ونش ليندى  11
Linde C(400/5) P.N 
0019830801 

00 0 00   

 CVS فلتر هواء ونش فيرارى 12
DONALDSON 
P777638 

00 0 00   

 فاصل مياه  13
Fleet Guard 
FS 1000 

00 0 00   

 فلتر هواء تيريكس 14
DONALDSON 
P777409 

00 0 00   

 فلتر وقود تيريكس 15
Fleet Guard 
FF 5421 

00 0 00   

 فلتر تنفيس تيريكس 16
TEREX  
2562-170-0001 

00 0 00   

 فلتر هواء خارجى كونى كرينز 17
DONALDSON 
P785610 

00 0 00   
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 بيان الفالتر المطلوبة للجرارات لمحطتى االسكندرية و الدخيلة -3

 

           Part number  اسم الصنف   م
اجمالى الكمية  الكمية المطلوبة

 المطلوبة
 مالحظات

 الدخيلة االسكندرية

 فلتر زيت محرك 1

volvo 3831236 
Deutz 01183574 
mafi 
000.625.9345 
mol D11099868 

100 410 010   

 فلتر جيربوكس 2

ZF NR 
0501323154 
mafi 
000.630.9021 
mol Z 04170082 

60 000 080   

 مجفف هواء فلتر 3

wabco 
4324102227 
mafi 
000.565.0008 
mol W30002028 

010 11 001   

 هيدروليك  فلتر 4

Donaldson  
p 171846 
mol D 11199613 

00 41 61   

 هواء خارجى  فلتر 5
 Donaldson  
p 778905 

000 100 400   

6 
فلتر هواء داخلى 

 جرار مافى 

MAN  CF 710 
mafi 
000.625.1799 

6 11 60   

   volvo 11110683 0 00 00 فلتر فاصل  7

8 
طقم فلتر هواء 

 )داخلى وخارجى( 
Donaldson  
x 770882 

00 0 00   

 فلتر زيت محرك 9
FLEET GUARD 
 LF 16015  

00 0 00   

10 
 فلتر هواء

Fleet guard  
AF  989 00 0 00   

 فلتر وقود 11
fleet guard FF 
5018 

04 0 04   

 ر فاصل وقودفلت 12
Fleet Guard 
FS 19732 

11 0 11 
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 بيان الفالتر الوناش الساحة لمحطتى االسكندرية  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م

  اسم الصنف

part number 
اجمالى  الكمية المطلوبة

الكمية 
 المطلوبة

 مالحظات
 الدخيلة اسكندرية

1 
 فلتر زيت

LF 9070 
fleet guard 

0 16 16 

 لزوم محركات 
QSX15-G8 

 اوناش طراز 
ZPMC 

2 
 ودفلتر وق

FS 1040 
fleet guard 

0 16 16 

3 
 فاصل فلتر وقود 

FS 19754 
fleet guard 

0 16 16 

4 
 فلتر هواء

AF 25708 M 
fleet guard 

0 6 6 

   Fleet guard LF777 01 0 01  فلتر زيت  كبير 5

   Fleet guard LF 670 10 0 10  فلتر زيت صغير 6

7 
 فاصل مياه

Fleet Guard 
FS 1000 

60 0 60   

8 
 فلتر هواء

 Fleet guard  
 AF 25544 

6 00 08   

   VOLVO 21707132 000 10 060  فلتر زيت كبير 9

   VOLVO 21707133 000 000 100  فلتر زيت 10

   VOLVO 20976003 00 000 000  فلتر وقود 11

   VOLVO 20998367 00 0 00 فلتر  فاصل مياه 12

   VOLVO 21702911 00 00 10  فلتر هواء 13

14 
 فلتر هواء داخلى 
TAD 1352 GE 

21386706 4 0 4   

15 
 فلتر هواء خارجى 
TAD 1352 GE 

21386644 8 0 8   

16 
 فلتر هواء داخلى 

TWD 1643 GE 
P 117781 6 01 00   

17 
 فلتر هواء خارجى 
TWD 1643 GE 

P 182040 01 01 10   

18 
 فلتر هواء 

fleet guard 
AF 890  0 00 00   

19 
 فلتر هواء 

fleet guard 
AF 891 0 06 06   

20 
 فلتر وقود 
VOLVO 

20983670 0 000 000   

21 
 فلتر وقود 

fleet guard 
FF 5018 0 01 01   

22 
 فلترمياه 

fleet guard 
WF 2076 0 00 00   

23 
 فلتر هواء 

fleet guard 
AF 26173 0 8 8   

24 
 فلتر مياه 
VOLVO 

21192875 0 8 8   

   10 10 0 20202 فلتر وقود كرتون 25



8  P a g e 

 

 

 بيان الفالتر الوناش الرصيف لمحطتى االسكندرية و الدخيلة  -5

 م
  اسم الصنف

part number 
اجمالى  الكمية المطلوبة

الكمية 
 المطلوبة

 مالحظات
 الدخيلة اسكندرية

1 
 راجعفلتر 

return line filter for 
trim 

RFBN/HC240DE10 B1.X-B4 6 0 6 

 

2 
 فلتر راجع

return line filter for 
rail brake 

RFBN/HC011G10E/ES1.X 6 0 6 

3 
 فلتر هيدروليك

 hydraulic filter  
mdf160 

700472 0 04 10 

 

4 
 فلتر هيدروليك

 hydraulic filter  zt8 

700473 0 04 10 

5 rail clamp  
return filter insert 

MPF030 1AG1 A25 V1 0 0 0 

 

6 Trim-list   
return filter insert 

0660.R.020.BN3HC 0 0 0 

7 
Trim-list   

pressure filter 
element 

0240.D.010.BN3HC 0 0 0 

8 Filter cap. 
assembly 

SES5.S 0 0 0 

9 

return line filter 
HYDAC for spread 

ram  
model : 2440 

s.n : 2440 /a694 /02 

RMFBN/HC165BD1.0D1.1/2.4 0 6 6   

10 

SUCTION 
STRAINER UCC  for 

spread ram  
model : 2440 

s.n : 2440 /a694 /02 

UC-SE-1324 0 00 00   
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  عطـاء ) يرفق بالمظروف المالى (    

 ....................................................     نتشرف نحن شركة
 .............................................................    وعنوانهــــا 
 .................... فاكـــس       ............................. :تليفــــــون

    ........................................................... ويمثلها الســيد
 ................................................................. بصفتــــــه
المناقصة العامة لعملية توريد فالتر مختلفة لفرعي الشركة :لسيادتكم بعطائها عن العمليةبالتقدم 

   "منطقة حرة خاصة  "بمحطتي حاويات اإلسكندرية و الدخيلة 
 الغير  .........................................فقط   ............ :وذلك بقيمة إجمالية وقدرها

و نتعهد بالتعاقد طبقا للنصوص الواردة بكراسة الشروط والمواصفات و العقد المرفق بها مع عدم 
 .التحفظ أو تعديل أي بند من بنوده

ألية تعديالت أو تحفظات يكون لشركة االسكندرية لتداول الحاويات و  العطاء في حالة مصاحبة
  .دون إبداء األسباب استبعاد العطاءالبضائع الحق في 
ساريا  التوريد  والعطاءبعد تبيننا التام لظروف تنفيذ العملية و شروط العطاء و قد تم تقديم هذا 

ضريبة القيمة تكون األسعار غير شاملة  لمدة ستين يوما من تاريخ فض المظاريف الفنية على أن
 .و الرسوم الجمركية   المضافة

الحق في  -منطقة حرة خاصة  –و نقبل أن يكون لشركة االسكندرية للتداول الحاويات و البضائع 
  .قبول أو استبعاد العطاء طبقا لما تراه دون أي التزامات من ناحيتها

 :و مرفق بالعطاء المستندات االتية 
قيمة أو مايعادله بالعملة في تاريخ فتح المظروف  جنيهاً الغير(ألف  ثالثون جنيهاً ) 31111مبلغ  1

  .التأمين المؤقت نقداً أو بشيك 
 .صورة البطاقة الضريبية 2
 .صورة السجل التجاري موضح به نشاط الشركة في نفس مجال المناقصة 3
 تقديمها بصفتهم وكالء شركات أجنبية من الجهات المطلوب منهم س وكالء تجاريون 15استمارة  4
 .سابقة أعمالنا مدعمة بالمستندات الالزمة  5
 .إيصال شراء كراسة الشروط و المواصفات  6

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

ً  31111على أن يتم وضع التأمين المؤقت وقيمته مبلغ  * أو  (جنيهاً الغير ألف ثالثونفقط ) جنيها
الفني إذا كان خطاب ضمان أو شيك مقبول الدفع أو إيصال  داخل المظروفبالعملة مايعادله 

 .السداد إذا كان نقدا بعد سداده مباشرة إلى خزينة الشركة 
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 قطاع االعمال العاموزارة 

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

 فرع شركة االسكندرية لتداول الحاويات و البضائع

 منطقة حرة خاصة

 ميناء االسكندرية 54 / 49رصيف 

 
  8201لسنة   (   )الشروط العامة للمناقصة العامة رقم 

الخاصة بعملية توريد فالتر مختلفة لفرعي شركة االسكندرية لتداول الحاويات 

 "منطقة حرة خاصة  "والبضائع بمحطتي اإلسكندرية و الدخيلة 
تسرى الشروط العامة المبينة بعد على العطاءات المقدمة من السادة الموردين فى المناقصات  التى تعلن عنها 

منطقة حرة خاصة   "شركة االسكندرية لتدوال الحاويات و البضائع لفرعي الشركة بمحطتي اإلسكندرية و الدخيلة 

زءا ال يتجزأ من شروط عطاءاتهم و تعتبر ميناء االسكندرية بحيث تعتبر هذه الشروط ج – 49/54رصيف  "

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

  .يرد بها نص 
 :نموذج العطاء  (1)مادة 

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

العطاء المعتمد من الشركة و المؤشر عليه برقم قسيمة تحصيل الثمن و تاريخها و على جدول الفئات المرافق له  

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

ه اسم و عنوان الشركة و ان ما بداخله المظروف مغلق بطريقة محكمة و يوضح عليالمظروفين داخل مظروف 

الفنى و المظروف المالى لجلسة الفض الفني لعملية توريد فالتر مختلفة لفرعي شركة االسكندرية لتداول الحاويات 

 - منطقة حرة خاصة – والبضائع بمحطتي اإلسكندرية و الدخيلة 

و يكون تقديم العطاءات اما بارسالها بالبريد الموصى عليه خالصة االجرة أو        /  /يوم           الموافق   

 .تسليمها الدارة البريد الوارد و الصادر بالشركة بموجب ايصال يثبت فيه تاريخ التسليم و ساعته 

رط و يجوز اذا كان العطاء مقدما من فرد او شركة فى الخارج ان يقدم على النموذج الخاص بمقدم العطاء بش

 .قيامه بسداد ثمن كراسة الشروط و المواصفات 
 ( جدول الفئات)قائمة االسعار  (2)مادة 

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

يجب ان تكون قائمة االسعار مؤرخة و مختومة من مقدم العطاء و محدد بها قيمة كل بند على حده من بنود  1

 .العطاء  و غير مسموح بتقديم اى تحفظات مصاحبة للعطاءات

 .و الرسوم الجمركية   ضريبة القيمة المضافةعلي أن تكون األسعار غير شاملة 

ال يجوز الكشط او المحو فى جدول االسعار ، و كل تصحيح فيها او غيرها يجب اعادة كتابته باالرقام و  3

 -تصحيح التوقيع بجانب ال -الحروف   و توقيعه 

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

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

بحصول خطأ فى عطائه اذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية ما لم يكن خطأ ماديا ، فانه يجوز للجنة التقييم الفنى 

 .و المالى و البت الفصل فيه و ال يكون قرارها نهائيا اال بعد اعتماد السلطة المختصة 
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ء بجدول الفئات تشمل و تغطى جميع المصروفات و االلتزامات ايا كان نوعها الفئات التى يحددها مقدم العطا  5

التى يتكبدها بالنسبة  لكل بند من البنود و كذلك تشمل القيام باتمام توريد االصناف   و تنفيذ االعمال و تسليمها 

الفئات بصرف النظر عن للشركة و المحافظة عليها طبقا لشروط العقد و تتم المحاسبة النهائية بالتطبيق لهذه 

 .تقلبات السوق  و العملة وأية رسوم أو مصروفات تنشأ عن ذلك 

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

اقصة بالنسبة لهذا الصنف او او تنفيذها بقائمة االسعار المقدمة منه فيعتبر ذلك امتناعا منه عن الدخول فى المن

البند ويجوز مع احتفاظ الشركة بحقها فى استبعاد العطاء ان تضع للصنف الذى امتنع مقدم العطاء عن تحديد 

سعره اعلى سعر لهذا الصنف او البند فى العطاءات المقدمة وذلك للمقارنة بينه وبين سائر العطاءات االخرى 

انه ارتضى المحاسبة على اساس اقل سعر لهذا الصنف او البند فى المناقصة فيعتبر  فاذا ارسيت عليه

 .العطاءات االخرى دون ان يكون له حق المنازعة فى ذلك

  :المقايسات و الرسومات  (3)مادة 
عملية  ) :على مقدمى العطاءات ان يحصلوا على مجموعة كاملة من الشروط العامة و الخاصة المتعلقة بالعملية 

منطقة حرة  -لفرعي شركة االسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بمحطتي اإلسكندرية  و الدخيلة   مختلفةتوريد فالتر 

 – 54 / 49رصيف   -منطقة حرة خاصة  –من مقر شركة االسكندرية لتداول الحاويات و البضائع ) –خاصة 

الدائرة الجمركية ميناء االسكندرية وعليهم ان يقوموا باالطالع عليها تفصيليا مع مراعاة الدقة حيث انها تعتبر 

جزءاً ال يتجزأ من العطاءات المقدمة منهم و يعتبر توقيع مقدمى العطاءات على العطاءات قبوالً منهم لشروط 

كذلك الشروط المقدمة من الموردين ان وجدت  (خاصة بها العملية كما تعتبر العطاءات مع الشروط و المقايسات ال

 مكملة لشروط العملية)بقدر ما تقبله منها الشركة 

و ال يعتبر ان هناك تعديال فى اى شرط  وارد فى المستندات المذكورة بسبب تحفظات الموردين عند تقديم 

يها كتابة فى العقد الخاص بالعطاء عطاءاتهم ما لم تقبل الشركة صراحة هذه التحفظات او بعضها و ينص عل

 .المقبول  

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

على مقدمى العطاءات ضرورة تضمين المظروف الفنى جميع البيانات الفنية و غيرها من البيانات   و المعلومات 

تندات الدالة على سابقة الخبرة فى موضوع المناقصة صادرة من و المستندات التى تطلبها الشركة بما فى ذلك المس

جهة معتمدة و القيد فى المكاتب او السجالت او النقابات او االتحادات التى يكون القيد فيها واجبا قانونا ، ويلتزم 

 :صاحب العطاء المقبول بتقديم المستندات التالية عند التوريد 

منطقة  –أصل فاتورة تجارية من المورد األصلي باسم فرع شركة االسكندرية لتداول الحاويات والبضائع  1

 حرة خاصة 

 منطقة حرة خاصة  –أصل بوليصة الشحن صادرة ألمر فرع شركة االسكندرية لتداول الحاويات والبضائع  2

 شهادة منشأ معتمدة من الغرفة التجارية ببلد المنشأ  3

 .صنع األصلي للفالتر التي سيتم توريدهاشهادة من الم 4

 :تقديم العينات  (5)مادة 

ان  )العطاء عن توريد االصناف حسب عينات الشركة النموذجية و المواصفات و الرسومات المعتمدة  يكون 

 التى يجب على مقدم العطاء االطالع عليها و يعتبر تقديمه للعطاء اقرار منه باطالعه عليها و يتولى (وجدت 

كما يعد توقيعه على العطاء اقرار منه بمعاينته لمكان  التوريد طبقا لها و لو رافقت عرضة عينات اخرى ،

 .االعمال المعاينة التامة النافية للجهالة و ال يعتد بأى اعتراض يقدم منه بعد ذلك 

 :مدة سريان العطاء  (6)مادة 

يبقى العطاء نافذ المفعول و غير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره بمعرفة مقدم العطاء بغض النظر عن ميعاد 

 .ستين يوماً المعينة بنموذج العطاء المرافق للشروط  (60)استالمه بمعرفة الشركة حتى 
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 :سحب العطاء  (7)مادة 

اذا سحب مقدم العطاء عطائه قبل الميعاد المعين لفتح المظاريف يصبح التأمين المؤقت المودع حقا للشركة دون 

 .حاجة الى إنذار او االلتجاء الى القضاء او اتخاذ اية اجراءات او اقامة الدليل على حصول ضرر 

، و فى هذه الحالة يصبح العطاء ملغيا و و عند انقضاء مدة سريان العطاء يجوز لمقدمه استرداد التأمين المؤقت 

غير سارى المفعول فاذا لم يطلب ذلك ، اعتبر قابال الستمرار االرتباط بعطائه الى ان يصل للشركة اخطار منه 

  .بسحب التأمين المؤقت و عدوله عن عطائه

 :بيانات خاصة بمقدم العطاء و عنوانه  (8)مادة 

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

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

حالة تعدد و ان هذا العنوان الصحيح و الوحيد و ال يوجد ثمة عنوان اخر و اال اعتبر هذا تدليس و فى العنوان 

و اذا كان العطاء مقدما من وكيل عن   عند مخاطبتة و يعتبر اعالنه صحيحا العناوين يتم ذكر كل عنوان على حدة

صاحب العطاء فعليه ان يقدم معه توكيال مصدقا عليه من السلطات المختصة باالضافة الى كافة البيانات و 

 انين و القرارات المنظمة المستندات التى يجب عليه تقديمها وفقا الحكام القو

و كل عطاء مقدم من شركة يجب ان ترافقه صورة رسمية من عقد تأسيسها و من نظامها االساسى ، و عند تقديم 

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

مة بيان بأسماء المصرح لهم بالتعاقد لحساب الشركة او المنشأه و و فى كلتا الحالتين يجب ان ترافق الصورة المقد

مدى هذا الحق و حدوده  وأسماء المسئولين عند تنفيذ شروط العقود وإمضاء االيصاالت و إعطاء المخالصات 

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

في حالة استيراد االحتياجات رأساً من المورد األجنبي يراعى أن تكون العروض المقدمة باسمه وكذلك الفواتير و -

 .ولصالح الشركة ويتم السداد له مباشرة بتحويل بنكي أو من خالل اعتماد مستندي وفقاً لشروط التعاقد 

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

صدور كافة المستندات وكذا الفواتير من قبل المورد الخاضع لنظام المناطق الحرة باسم شركة االسكندرية لتداول 

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

إنه يجوز أن يتضمن العرض تقديم فاتورة االستيراد من وفي حالة تقديم عرض سعر من مورد محلي مصري ف-

للتخليص عليها بمعرفة ) فرع شركة االسكندرية لتداول الحاويات والبضائع )المورد الخارجي باسم الشركة 

  :الشركة على أنه في هذه الحالة يلتزم المورد المحلي باآلتي 

 .تقديم فاتورة محلية باسمه  1

 . ضريبة القيمة المضافةاليحق له المطالبة بتقديم استمارة اإلعفاء من  2

 :مستندات ترفق بالعطاء (9)مادة 

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

احضار االصل لالطالع عليه بمعرفة ويرفق صورة ضوئية من السجل التجاري للمنشأة المذكورة او الشركة مع 

وسابقة االعمال  , وكالء تجاريون 14وأستمارة س لجنة فتح المظاريف و التأشير على الصورة بأنها طبق االصل 

 .في موضوع المناقصة صادرة من جهة معتمدة 

 :ميعاد فتح المظاريف  (10)مادة 

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

المحدد باألعالن لفتح المظاريف الفنية وال يعتد بأي عطاء او               /     /الموافق          يوم          

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

 .مقدم من صاحب العطاء األقل سعرا و المطابق للشروط والمواصفات طالما انه ال يؤثر في اولوية العطاءات 

 :مراجعة العطاءات (11)مادة 

وعها واجراء التصحيحات يكون للشركة الحق في مراجعة االسعار المقدمة سواء من حيث مفراداتها او مجم

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



13  P a g e 

 

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

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

 :جلسة فتح المظاريف (12)مادة 

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

 .الموعد المحدد لذلك لسماع قراءة أسعار العطاءات المقدمة 

 :االثمان (13)مادة 

ائين أو أكثر جاز تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدميها إذا كان ذلك في صالح العمل إذا تساوت األثمان بين عط

و يجوز ذلك ايضا اذا كان مقدم العطاء االقل سعرا يشترط مدداً بعيدة للتوريد ال تتناسب مع حاجة العمل بالشركة 

المخازن في الفترة الواقعة بين وذلك بالتعاقد مع صاحب أنسب العطاءات التالية على أقل كمية تلزم لتموين 

تاريخي التوريد مع صاحب العطاء االقل عن باقي الكميات وعلى لجنة البت في هذه الحالة ان تثبت في تقريرها 

 .صنف بالمخزن ومتوسط االستهالك الباقي من ال

 :التأمين المؤقت  (14)مادة 

أو  (جنيها مصريا الغير ألفثالثون فقط و قدره  ) 33333يجب ان يقدم مع كل عطاء تأمين مؤقت قدره 

من قيمة العملية فى حالة رسو العطاء و ال يلتفت   ( % 13) فى هذه المناقصة و يزاد الى نسبة مايعادله بالعملة 

ألى عطاء غير مصحوب بالتأمين المؤقت المطلوب و يكون ذلك اما بخطاب ضمان بنكى غير مشروط و سارى 

حتى شهر الحق لمدة سريان العطاء او بشيك مقبول الدفع من احد البنوك او نقدا و ذلك ضمانا لحسن نية مقدم 

 .ن المؤقت للمورد ما لم يرسى عليه العطاء و ذلك بعد تعيين العطاء المقبول  العطاء و يُرد التأمي

 :التأمين النهائى  (15)مادة 

على صاحب العطاء المقبول ان يودع فى فترة ال تجاوز عشرة أيام من تاريخ اليوم التالى الخطاره بالفاكس 

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

و بالنسبة للعقود التى تبرم مع متعاقد فى الخارج  (وهى قيمة التأمين النهائي )اجمالى العملية التي رست عليه 

يكون ايداع هذا التأمين فى فترة ال تجاوز عشرين يوما و يكون التأمين النهائى ضمانا لتنفيذ العقد و يسدد نقدا او 

 .مان بنكى غير مشروط او بشيك مقبول الدفع بخطاب ض

 :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 اخرى او االلتجاء الى 

ه او بعضه على حساب صاحبه بمعرفة الشركة او القضاء ان تلغى العقد و تصادر التأمين المؤقت او تنفيذه كل

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 االستحقاق لدى الشركة الى خسارة الحقها مع عدم 

 .قها فى الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق االخالل بح

 :التأمينات  (17)مادة 

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

و سارى المفعول للمدة المحددة بكراسة الشروط و   بالعملة اأومايعادلهاحد البنوك المحلية المعتمدة بذات القيمة 

المواصفات ويجوز لمقدم العطاء طلب خصم قيمة التامين من مبالغ مستحقة له لدى الشركة بشرط ان تكون 

  .صالحة للصرف وقت تقديم العطاء أو وقت تقديم الطلب بالنسبة للتامينات النهائية

 :خطابات الضمان  (18)مادة 

ن نقدا فيؤدى مقابل ايصال رسمى يثبت فى العطاء رقمه و تاريخه و يجوز ان تسحب حوالة بريدية اذا كان التأمي

بقيمته ترافق العطاء و ال تحسب فائدة على هذه المبالغ ، و تقبل الشيكات على المصارف المحلية اذا كان مؤشراً 

ى مصارف بالخارج بشرط التأشير عليها بالقبول من المصرف المسحوب عليه كما تقبل الشيكات المسحوبة عل

 .عليها بالقبول من احد المصارف المعتمدة بجمهورية مصر العربية 
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و اذا كان التأمين خطاب ضمان وجب ان يصدر من احد المصارف المحلية المعتمدة و ال يقترن باى قيد أو شرط 

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

منها دون االلتفات الى اى معارضة من مقدم سريان خطاب الضمان لمدد أخرى حسبما تراه الشركة عند الطلب 

 .العطاء 

 :توريد االصناف  (19)مادة 

التى رسى عليه توريدها         اذا قام صاحب العطاء المقبول بتوريد جميع االصناف  ال يحصل التأمين النهائى

وريد المقبول عن جزء من االصناف قبلتها الشركة نهائيا خالل المدة المحددة اليداع التأمين النهائى اما اذا كان التو

المشار اليها و كان ثمنه يكفى لتغطية قيمة التأمين النهائى فيخصم من ثمن الجزء المورد ما يعادل قيمة هذا التأمين 

من مجموع قيمة العطاء و يحتفظ به لدى الشركة بمثابة تأمين نهائى حتى تمام تنفيذ العقد و شروطه وانتهاء فترة 

 .الضمان

 :رد التأمين المؤقت  (20) مادة

يرد التأمين المؤقت الى اصحاب العطاءات غير المقبولة بغير توقف على طلب منهم سواء كانت نقدا او بشيك او  

 . المناقصة بخطاب ضمان فور اعتماد تقرير لجنة البت فى

فترة الضمان و طبقا للشروط العامة و ال ترد التأمينات النهائية اال بعد ان يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية او انقضاء 

بالمناقصة و يرد التأمين بكامله او ماتبقى منه لصاحبه او الى البنك اذا كان خطاب ضمان بغير توقف على طلب 

 .من اى منهما 

 :رفض األصناف  (21)مادة 

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

بخطاب موصى عليه بعلم الوصول باسباب الرفض و  اوللعينات المعتمدة يخطر المورد بذلك كتابة بالفاكس 

طار فور صدور قرار الشركة أو بوجوب سحب االصناف المرفوضة و توريد بدال منها و يجب ان يتم ذلك االخ

 فى اليوم التالى على االكثر و يلتزم المورد بسحب االصناف المرفوضة خالل سبعة ايام على االكثر

من تاريخ اليوم التالى الخطاره فاذا تأخر فى سحبها يكون للشركة الحق فى تحصيل مصروفات تخزين بواقع 

لمدة أقصاها أربعة أسابيع و بعد انتهاء هذه المدة يكون  عن كل أسبوع أو جزء منه من قيمة االصناف (2%)

للشركة الحق فى ان تتخذ اجراءات بيعها فوراً  وأن تخصم من الثمن ما يكون مستحقا لها و يجوز التجاوز عن 

 .مصاريف التخزين فى حاالت خاصة متى قدرت السلطة المختصة ذلك 

 :التنازل عن العقد  (22)مادة 

النزول عن العقد او عن المبالغ المستحقة له كلها او بعضها و مع ذلك يجوز ان يتنازل عن تلك ال يجوز للمورد 

المبالغ الحد البنوك و يكتفى فى هذه الحالة بتصديق البنك و يبقى المورد مسئوال عن تنفيذ العقد و ال يخل قبول 

 .نزوله عن المبلغ المستحق له بما يكون للشركة قبله من حقوق 

 :حاالت فسخ العقد ) (23مادة 

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

باالستمرار فى تنفيذ العقد بشرط ان يعينوا عنهم وكيال بتوكيل مصدق على التوقيعات فيه  و توافق عليه السلطة 

 .المختصة بالشركة 

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

 .مطالبة باقى الموردين باالستمرار فى تنفيذ العقد 

و يحصل االنهاء فى جميع هذه الحاالت بموجب اخطاره بالفاكس مصحوب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول 

 .ى اتخاذ اجراءات اخرى او االلتجاء الى القضاء دون الحاجة ال

 :تأخير المورد فى توريد االصناف  (24)مادة 

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

عن كل أسبوع تأخير أو جزء من األسبوع بحد ( % 1)اضافية للتوريد على ان توقع عليه غرامة تأخير بواقع 

من قيمة الكمية التى يكون المورد قد تأخر فى توريدها و فى حالة عدم قيام المورد بتوريد  ( % 3) أقصى 
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 -: االصناف فى الميعاد المحدد للعقد أو خالل المهلة االضافية يكون للشركة اتخاذ احد االجراءين التاليين

م يقم المورد بتوريدها من غيره على حسابه و يخصم من التأمين المودع من شراء االصناف التى ل -1

من قيمة االصناف ( % 13)المورد قيمة الزيادة فى الثمن مضافا اليها مصروفات ادارية بواقع 

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

 .حالة  بأى فرق فى اى

من قيمة التعاقد و الحصول على جميع  % 13انهاء التعاقد و مصاردة التأمين النهائى بما يوازى  -2

 . 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 

بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالقيام باجراء هذا  اوأثر ذلك خالل أسبوع من تاريخ اخطاره بالفاكس 

 -:ما تقتضيه ظروف العقد و مصلحة الشركة االصالح كان للشركة الحق فى اتخاذ احد االجراءين التاليين وفقا ل

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

 .غرامات او تعويضات عما يلحق بها من اضرار 

ئى المستحق للمورد      و تنفيذ العقد على حساب المورد بأى طريقة من طرق التعاقد مع مصادرة التأمين النها -2

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

 .زيادة على قيمة العقد نتيجة لذلك 

 :مدة االرتباط بالعطاءات  (26)مادة 

يوماً من تاريخ جلسة فتح المظروف ستين  ( 63)تشترط الشركة ان تبقى العطاءات قائمة ال يمكن سحبها لمدة  

ً حتى بعد نهاية الميعاد المذكور الى ان يصل للشركة إخطار منه بسحب التأمين  الفنى و يستمر العرض قائما

المؤقت وعدوله عن عطائه ، و اذا سحب مقدم العطاء عطائه قبل انتهاء مدة الستين يوما المذكورة و قبل اخطاره 

المؤقت الذى دفعه حقا للشركة دون الحاجة الى اتخاذ اى اجراءات قانونية او اقامة  بقبول عطائه يصبح التأمين

  .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 تعتبره  فى 

ديرها المطلق أن تجزأ التوريدات موضوع العطاء و تعطيه ألكثر من مورد واحد       و مصلحتها و لها حسب تق

كلية أو جزئيا دون إبداء األسباب و ال يجوز لمقدمى العطاءات المطالبة بأى   تلغى المناقصةكذلك لها الحق فى أن 

 .تعويض عن ذلك 

 

 :فسخ العقد و مصادرة التأمين النهائى  (28)مادة 

 -:قد و يصادر التأمين النهائى فى الحاالت االتية يفسخ الع

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

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

 .اذا أفلس المتعاقد أو أعسر  3

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

 .النهائي وحق الشركة فى الرجوع على المتعاقد بالتعويضات الالزمة 

 

 :تعديل العقد بالزيادة أو النقص  (29)مادة 

مته و ذلك خالل مدة التوريد  من قي ( % 53) يكون للشركة الحق فى تعديل العقد بالزيادة أو النقص فى حدود 

دون ان يكون للمتعاقد الحق فى المطالبة بأى تعويضات أو فروق اسعار و يجوز للشركة مد المدة المحددة للتوريد 

 .استدعى االمر ذلك بحيث التتجاوز نسبة الزيادة في المدة نسبة الزيادة في الكمية اذا 
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 : شروط التوريد)30 (مادة 
قيامه بالتوريد بكافة األوراق والمستندات والشهادات المطلوبة والموضحة بكراسة الشروط  يلتزم المورد عند

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

 .الحاويات والبضائع

 .ف من األصناف الموردةوأن يلتزم بكافة الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة لكل صن

موقع الشركة فيشمل السعر المبين بالعطاء سعر األصناف المطلوبة وقيمة  CIFكما يلتزم المورد أن يكون التسليم 

  .التأمين وقيمة النولون ومصاريف التفريغ والنقل والتخزين والتخليص على الرسالة 

 

 : شروط السداد)31 (مادة
 .بعد الفحص والقبول واالستالم   % 133    :السداد 

 

 :االستالم النهائي)32 (مادة 
أن المورد قد قام بكل ما عليه من  ) إن وجدت( إذا اتضح من المعاينة والفحص وبعد إنتهاء فترة الضمان

اإللتزامات طبقا لشروط التوريد فيحصل االستالم النهائي ويرد إليه التأمين النهائي وإال فيؤجل حتى تنفذ كل 

وال يعتبر االستالم النهائي أنه قد تم إال إذا حصل إثباته بمحضر موقع عليه  .االلتزامات المفروضة على المورد

مسئولية المورد طبقا ألحكام هذه الشروط إلى حين تحرير محضر االستالم النهائي المشار من الشركة وتستمر 

 .إليه
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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 

 ميعاد غايته 

 

 

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

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

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

                             

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

 الضمان هذا ويسرى مفعول خطاب .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 

 :باآلتي  هذا التاريخ مصحوبة

 

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 . 

ونود اإلفادة أن الصور الفوتوغرافية والكربونية لهذا الخطاب ال يعتد 

 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 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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 نموذجمشروع 

 مختلفةعقد توريد فالتر 

 لفرعي شركة االسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

 منطقة حرة خاصة– بمحطتي اإلسكندرية و الدخيلة 

 
  :تحرر هذا  العقد بين كل من   201   /   /إنه فى يوم                 الموافق    

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

                                                    .ميناء االسكندرية البحري  49/54رصيف 
  )                                                                         طرف أول            (  

 /شركة  -2
                                      /ومقرها          
   /ويمثلها قانونا في التوقيع على هذا العقد السيد          
                     .والمرفق بهذا العقد  201  /   /بموجب التفويض الصادر لة بتاريخ            

 ثان(طرف                      (
                                                                                                    

 تمهيــــد
    ))المناقصة العامة رقــــم (الطرف االول)طرحت شركة االسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 

شركة االسكندرية لتداول الحاويات  لعملية توريد فالتر مختلفة لفرعي  201/ 201 لسنة  
 العطاءو قد اسفرت عن قبــول  "منطقة حرة خاصة  " والبضائع بمحطتي اإلسكندرية و الدخيلة

                                     ..............(شركة)ووكيلها التجاري بجمهورية مصر العربية  ........من شــركة المقــدم
والرسوم  ضريبة القيمة المضافةغير شاملة  (فقط               الغير)        و ذلك بمبلغ وقدره 

 الجمركية  
بصفتة سلطة االعتماد )الطرف االول  (إدارة الشركة  وافق مجلس    201  /    /بتاريخ      -

على إسناد عملية توريد فالتر مختلفة لفرعي شركة االسكندرية لتداول المالى بجلستة رقم     
 ----فقط (بمبلغ و قدره  (منطقة حرة خاصة)الحاويات و البضائع بمحطتي اإلسكندرية و الدخيلة 

 والرسوم الجمركية  ضريبة القيمة المضافةغير شاملة )الغير 
 201   /  و بتاريخ   بقبول العطاء المقدم منها   ------تم إخطار شركة    201   /    /بتاريخ    -

 (الغير ----- فقط)خطاب ضمان نهائي بقيمة إجمالية قدرها         (الطرف الثاني)قدمت الشركة 
 تحت رقم -فرع            -من قيمة العقد صادر من بنك            %10و هو ما يمثل 

 لثاني بخطاب إسناد رقم       بقبول العطاء المقدم منهمبتاريخ   /  /     تم إخطار الشركة الطرف ا -
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  :و قد اتفق الطرفان على ما يلي 

 البند االول
 

                              (الطرف الثانى )    و كراسة الشروط و المواصفات و عرض شركة   سالف الذكريعتبر التمهيد 

و كافة االوراق و المستندات و المراسالت المتبادلة بين الطرفين المقبولة من  وخطاب األسناد

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

 البند الثانى
 

بتوريد األصناف موضوع هذا العقد والمحددة  (الطرف الثاني  )تلتزم شركة                          

بمبلغ و قدره             201  /    /كماً و سعراً       و وصفاً طبقاً لما هو ثابت بأمر اإلسناد المؤرخ في   

  .و الرسوم الجمركية ضريبة القيمة المضافةغير شاملة   (فقط           الغير )

 الثاني طلب تعديلها بالزيادة مستقبال ألي سبب من األسباب ، و هذه القيمة نهائية و ال يجوز للطرف

من قيمة العقد و ذلك بعد قيام الطرف  (مائة في المائة  ) %100ويتم الوفاء بقيمة هذا العقد بموجب

األول بفحص و قبول و استالم األصناف المتعاقد عليها بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض بمخازن 

 .الشركة الطرف األول 

 البند الثالث

 

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

بمحطتي االسكندرية و الدخيلة   (الطرف األول) أمر اإلسناد على أن يكون التسليم بمخازن الشركة 

 .طبقاً للكمية المطلوبة لكل محطة 

ريد األصناف المتعاقد عليها أو أي جزء منها في الميعاد المحدد بالعقد فإذا تاخرالطرف الثاني في تو

و يدخل في ذلك األصناف المرفوضة فيجوز للطرف األول إذا اقتضت مصلحة الشركة إعطائه 

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

من قيمة  (%3)الكمية التي يكون قد تأخرفي توريدها و بحد أقصى جزء من اإلسبوع من قيمة 

األصناف المذكورة و تستحق الغرامة بمجرد حصول التأخير ولو لم يترتب عليها أي ضرر دون 

حاجة إلى تنبيه أو إنذار او اتخاذ أي إجراء آخر     و يحق للطرف األول تعديل الكميات الموضحة 

دون أي اعتراض من المورد و دون اتفاق جديد   ( %50)لنقص في حدود بأمر االسناد بالزيادة أوا

 .مدة التوريدخالل  واألسعار و بنفس الشروط و المواصفات

 

 البند الرابع

 

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

كتأمين نهائي لكفالة تنفيذه صادرمن بنك                فرع              خال من أي شروط او تحفظات 

و مقبول الدفع لصالح الطرف االول عند اول طلب ساري المفعول لكفالة تنفيذه لمدة عام من تاريخ 

   .و حتى تمام  االستالم النهائي االستالم االبتدائى
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 بند الخامسال

 

بتسليم االصناف المتعاقد عليها جديدة و مطابقة للشروط  (الطرف الثانى )تلتزم شركة                

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

 و المواصفات أو وجد بها عيب أو نقص وجب عليه اخطار الطرف الثاني أو من ينوب عنه بالفاكس 

ا بأسباب الرفض بوجوب سحب األصناف المرفوضة و خطاب مسجل بعلم الوصول مقرونبوا

 .توريد بدال منها خالل سبعة أيام على األكثر من تاريخ اليوم التالي الخطاره 

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

د انتهاء هذه المدة يكون األصناف المرفوضة عن كل أسبوع ولمدة أقصاها أربعة أسابيع و بع

للطرف األول الحق في اتخاذ اجراءات بيعها فورا على أن يخصم من الثمن ما يكون مستحقا 

 .للطرف األول

 البند السادس

 

بألتزامه بتوريد وتسليم األصناف المتعاقد عليها كلها أو بعضها في الميعاد إذا أخل الطرف الثاني 

تحاذ أي إضافية يجوز للطرف األول دون تنبيه أو إنذار او المحدد بالعقد أو خالل المهلة اإل

وذلك بعد إخطار الطرف الثاني بفاكس علي  التاليينإجراءات قضائية أن يتخذ أحد اإلجراءين 

 :عنوانه المبين بالعقد 

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

الشروط  بذاتأو باألمر المباشر  الممارسةالمحدودة أو العامة أو  بطريق المناقصة

التأمين المودع أو قيمة المواصفات المعلن عنها و المتعاقد عليها و يخصم من  الفنيةو

الفروق الناتجة  أخرى قيمة حكومية أو أي جهة  الطرف األوللدى له  مستحقاتأية 

الطرف األول قد تكبدها في  المصروفات التي يكونالزيادة في الثمن مضافا إليها عن 

التنفيذ علي حساب الطرف الثاني وما يستحق للطرف األول من غرامات تأخير او 

تعويض وال  يحق للطرف الثاني المطالبة بفروق األسعار إذا كان سعر الشراء علي 

 . حسابه اقل من الثمن المتفق عليه في هذا العقد 

بح التأمين فيما يختص باألصناف التي لم تورد و يص العقد وإنهاء التعاقد  فسخ -2

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

ض و يستحقه الطرف األول من غرامات تأخير و تعوي قيمة العقد و دون اإلخالل بما

ني قضائيا الطرف األول في الرجوع على الطرف الثا ذلك كله مع عدم اإلخالل بحق

 3بما لم يتمكن من إستيفاؤه

 

        .  
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 البند السابع

 االتى : يلتزم الطرف الثاني بتقديم

 من الغرفة التجارية ببلد المنشأ. شهادة منشأ معتمدة وموثقة  -1

 شهادة من المصنع األصلي للفالتر لجميع الفالترالتي سيتم توريدها. -2
 

 الثامنالبند 

جزئيا أو كليا أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو  التنازل عن العقد للغيرال يجوز للطرف الثاني 

   بعضها.

 البند التاسع

دى الشركة الطرف االول المقابل المستحق نظير وجود مالحظات فى االستالم االبتدائى او أتست

مستحقات خالل فترة الضمان او الغرامات التى قد توقع على الطرف الثانى عن طريق خصمها من 

الطرف الثانى او من قيمة التامين النهائى بدون الحاجة الى تنبية او انذار فى حالة عدم تالفى 

 المالحظات خالل المدة المنصوص عليها فى العقد.

 العاشرالبند 

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

و التي تعني أعمال الشغب و اإلضرابات المدنية و الحرب األهلية و الفيضان و  تحرير العقد

الزالزل و انهيار التربة أو الكوارث الطبيعية المشابة على أن يقوم المورد باإلبالغ عن وقوع القوة 

 القاهرة فور حدوثها و في كل األحوال يكون المورد مسئوال أمام الشركة عن اثبات القوة القاهر

 

 العاشرالحادى البند 

 قانونو 1111( لسنة 11در بالقانون رقم )قانون التجارة الصا كال من القانون المدنى و تطبق احكام

للشركة الئحة العقود والمشتريات والمخازن  ووالئحته التنفيذية 2311لسنة  (12)رقم  االستثمار

 الطرف االول فيما لم يرد بشانة نص خاص فى هذا العقد.

 عشر الثانىالبند 

 .تختص محاكم االسكندرية على اختالف أنواعها و درجاتها بالفصل في أي نزاع ينشأ عن هذا العقد

                          

 عشر الثالثالبند 

تحرر هذا العقد من أربع نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها و النسخة الثالثة لالجراءات و 

 .الرابعة للقطاع القانوني

 

 الطرف االول                                                                           الطرف الثانى

  /                     اللواء  السيد    

 ممدوح توفيق دراز                       

 رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب             
 

   


