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جمهورية مصر العربية
وزارة اإلستثمار و التعاون الدولي
األمانة التنفيذية إلزالة األلغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي

طلب عروض اسعار
طبقا لقواعد الشراء المعمول بها للجهة المانحة
(الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واألجتماعي)
للتعاقد علي تدبير مشروعات مدرة للدخل لعدد  50سيدة من األسر الفقيرة وأسر األرامل واأليتام من
ضحايا األلغام وذويهم (ثروة حيوانية أغنام وماعز)
بدعم من الصندوق العربي لإلنماء األقتصادي واإلجتماعي
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أو ًلاًً-:نبذةًعنًالمشروعً .
تسعى األمانة التنفيذية إلى إعادة دمج ضحايا األلغام وذويهم كأفراد منتجين داخل مجتمع مطروح وذلك من خالل إعادة
تأهيلهم جسديا ً وتحسين ظروفهم المعيشية وتمكينهم اقتصاديا ً واجتماعيا ً من خالل المشروعات المدرة للدخل وال سيما
مشروعات تربية الثروة الحيوانية عن طريق توزيع عدد من األغنام لعدد  50سيدة من األسر الفقيرة وأسر األرامل
واأليتام من ضحايا األلغام وذويهم.
ثانيًا اًً-:الهدفًالعامًللمشروعً :
المساعدة فى تحقيق صافي ربح شهري لكل مستفيد من المشروع في حدود  1500جنيه مصرى ( ألف و خمسمائة
جنية مصري فقط ال غير ) من خالل تنفيذ أحد المشروعات المدرة للدخل والتي تتماشي مع الظروف المعيشية والبيئية
لضحايا األلغام قاطني محافظة مطروح بما يساعد في تأمين احتياجاتهم والمساهمة في تخفيف البطالة ونشر ثقافة العمل.
ثالثًا اًً-:المهامًالمطلوبةً :
-1

-2
-3
-4
-5

تسللللليم عدد من راوم الماعز أو األغنام لكل مسللللتفيد من الذين تم تحديد أسللللمااهم من خالل اللجنة المشللللكلة من
األمانة التنفيذية وممثلي الجهات المعنية بمحافظة مطروح بواقع  50مسلللللتفيد من الناجين من األلغام ووفقا ً ل سلللللم
العلمية والعملية.
تسليم األعالف المقررة لكل مستفيد.
توفير الدعم الفني الالزم والرعاية البيطرية لمدة عام من تاريخ تسلللللليم راوم الماعز واألغنام بما يضلللللمن تحقيق
العائد الشهري المستهدف بشكل مستدام.
ً
إجراء التأمين على راوم الماعز أو األغنام المسللللللمة لدى صلللللندوق التأمين على الثروة الحيوانية وفقا للضلللللوابط
واإلجراءات القانونية.
يلتزم مقدم العطاء بتقديم جدول زمني محدد لتنفيذ المهام المطلوبة.

لذاًيرغبًمشروعًدعمًخطةًالتنميةًالمستدامةًوازالةًاللغامًوتنميةًالساحلًالشمالىًالغربىًبدعمًمنًالصندوقًالعربىًلإلنماء ً
ًًًًًًًالقتصادىًوالجتماعىًفىًالتعاقدًعلىًشراءًثروةًحيوانيةً–ًماعزًوأغنامًطبقااًللمواصفاتًالفنيةًوالكمياتًالموضحةًبعدًوتدعو ً
ًًًًًًًالشركاتًالمتخصصةًفىًهذاًالمجالًالتىًيمكنهاًتوريدًمثلًهذهًاألصنافًالمرفقةًوفقاًللشروطًاألتيةً-:

اول  :آخـر موعــد لتقديم العروض يوم األحد الموافق  2019/ 5 /5الساعة الثانية عشرة ظهرا.
ًًًًثانياً :مقر فحص العروض  8شارع عدلى -القاهرة بالدور  " 11األمانة التنفيذية إلزالة االلغام وتنمية الساحل الشمالى ".
ثالثا :شروطًومواصفاتًالعروضًالمقدمة  :ـ
 -1تقدم العروض باسم االمانة التنفيذية الزالة االلغام وتنمية الساحل الشمالى الغربى  -وزارة االستثمار والتعاون
الدولى فى مظروف مغلق به مظروفين ( فنى – مالى ) كال على حدا مدون علية من الخارج البيان التالي :
(عمليةًتنفيذًمشروعاتًمدرةًللدخلًلضحاياًاأللغامًبمحافظةًمطروحً/مشروعاتًتربيةًاألغنامًوالماعز)ً .
 -2يجب ان يوضح على المظروف من الخارج اسم الشركة مقدمة العرض ومحتويات المظروف دون اى اشارة الى األسعار.
 -3يجبًأنًيحتوىالمظروفًالفنىًعلىًماًيلىًً :
 أصل طلب عروض األسعار المقدم للشركة وموقع ومختوم من مقدم العطاء ويعتبر ذلك موافقة من مقدمالعطاء بكل ما ورد فيه.
 -خطاب رسمى بتفويض مندوب مقدم العرض لحضور جلسات فتح المظاريف المالية والفنية.

مشروع دعم خطة التنمية المستدامة و إزالة األلغام بالساحل الشمالي الغربي بدعم من الصندوق العربي لإلنماء األقتصادي و اإلجتماعي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-

العرض الفنى متضمنا كافة البيانات الفنية الالزمة لكل بند من بنود الطلب ،ومرفق به المواصفات الفنية.

-

التأمينًالمؤقتً(ًاإلبتدائيً)ً ً:
يجب على مقدم العطاء إرفاق تأمين إبتدائي في ظرف مغلق منفصل بواقع ً%2منًقيمةًالعمليةًوذلك في
شكل خطاب ضمان بنكي غير مشروط أو شيك مقبول الدفع بإسم األمانة التنفيذية على أن يكون خطاب
الضمان أو الشيك مقبول الدفع ساريا ً لمدة تنفيذ العملية ( ثالثة أشهر) من تاريخ تقديم العرض باسم األمانة
التنفيذية إلزالة األلغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي بوزارة اإلستثمار والتعاون الدولي.
قائمة بسابقة اعمال الشركة بوجه عام وفى مجال تنفيذ المشروعات المدرة للدخل /الثروة الحيوانية والتوريدات
بوجه خاص على ان تدعم بصور ضوئية من العقود وأوامر التوريد.
خبرة رئيم فريق العمل واإلستشاريين (صفحتين) والسيرة الذاتية.
صورة من البطاقة الضريبة ومن شهادة التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة.
آلية التنفيذ وإستدامة المشروع (.فيما ال يزيد عن  3صفحات)
صورة من السجل التجارى وقائمة المركز المالى والمستندات الدالة عليه مع توضيح العنوان الذى سيتم
المراسله عليه والتليفون والفاكم والبريد االلكترونى.
يجب اال يحتوى المظروف الفنى على اية اسعار حيث لن يعتد باى اسعار اال مايرد فى المظروف المالى
وسيتم اعتبار العطاء الفنى مرفوض فى حالة احتوائه على اى اسعار.
أى بيانات او ايضاحات اخرى يرغب مقدم العطاء فى تقديمها.
يراعى ضرورة ان تكون جميع مستندات العطاء معتمدة من مقدم العطاء ومختومة بخاتم الشركة.
لن يلتفت الى اى عطاء يرد بعد موعد فتح المظاريف الفنية.

-

ً-4يجبًأنًيحتوىًًالمظروفًالمالىًعلىًماًيلىً-:
يحتوى المظروف المالى على قوائم األسعار ( جدول الفئات ) باستخدام النماذج المرفقة للبنود المتقدم عنها ومع
مراعاة مايلى عند اعدادها -:
 تكتب أسعار العطاء بالحبر الجاف أو السائل (يجب أن ال يمحى) أو الطباعة رقما وحروفا باللغة العربيةويكون سعر الوحدة في كل صنف بحسب ما هو مدون بجدول الفئات عددا أو وزنا أو مقاسا أو غير ذلك
دون تغيير أو تعديل في الوحدة.
 يجب ان تكون االسعار معتمدة موقعة ومارخة ومختومة من مقدم العطاء. تقدم قيمة العروض مكتوبة باالرقام والحروف (ملحوظة على ان تكون الكتابه واضحه).-

ال يجوز الكشط أو المحو فـى جـدول الفئات وكل تصحيح فى األسعار او غيرها يجب مراعاة الكتابه باألرقام والحروف
مع التوقيع بجانبه علــى ان تكـون الكتابه واضحة.
التفقيط بالحروف على االسعار المقدمة هى المعول عليه عنـــد االختالف او االلتبام.
يراعى ضرورة ان تكون جميع المستندات العطاء المالى معتمدة من مقدم العطاء ومختومه بخاتم الشركة.
يلتزم المتقدم للعملية بتوضيح كافة البيانات ذات الصلة بالبنود الموردة.

-

تكلفة توريد وتسلللليم الماعز واألغنام واألعالف واألدوية البيطرية الالزمة لتحقيق العائد الشلللهري لكل مسلللتفيد على حد
بواقع  50مستفيد.
تكلفة المتابعة البيطرية والدعم الفني لمدة عام لكل مستفيد بما في ذلك الزيارات المنزلية.
تكلفة التأمين على الماعز واألغنام لمدة عام ضد جميع المخاطر لكل مستفيد.
المصروفات اإلدارية واألعباء األخرى.

-

-

ويتمًتقديمًالعرضًالماليًبإستخدامًالنماذجًالتاليةًويراعىًعدمًإدراجًاألسعارًبالمظروفًالفنيًوإلًيعتبرً
لغيً ً.
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ً
ً
 -1الحيوانات الموردة لكل مستفيد على حد ( يرفق بالمظروف المالي )
البديلًاألولً(تربيةًاألغنام) ً
نوعًالساللة ً

مً

الحالةً ً

العمرً ً

العدد ً

ً -1

أغنام(خراف)
برقي(إناث)

سنة و نصف 3 :سنوات

عشار

5

ً -2

كبش برقي بالغ

سنة و نصف  3 :سنوات

منتج
كلياً.

1

سعرً
الوحدة ً

اإلجماليً ً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ً
البديلًالثانيً(تربيةًالماعز) ً
مً
1
2

نوعًالساللة ً

الحالةً ً

العمرً ً

العدد ً

سعرً
الوحدة ً

اإلجماليً ً

ماعز برقي(إناث)

سنة و نصف 3 :سنوات

عشار

5

ً

تيم برقي بالغ بديل
أول للذكور أو تيم
دمشقي كبديل ثاني
للذكور.

سنة و نصف  3 :سنوات

منتج كلياً.

1

ً

ً
البديلًالثالثً(تربيةًاألغنامًوالماعز) ً
مً

نوعًالساللة ً
ماعز برقي(إناث)

العمرً ً
سنة ونصف 3 :سنوات

1

الحالةً ً
عشار

العدد ً
2

2

تيم برقي بالغ بديل
أول للذكور أو تيم
دمشقي كبديل ثاني
للذكور.

سنة ونصف  3 :سنوات

منتج كلياً.

1

3

أغنام(خراف)
برقي(إناث)

سنة ونصف  3 :سنوات

عشار

2

4

كبش برقي بالغ

سنة ونصف  3 :سنوات

منتج كلياً.

1

سعرً
الوحدة ً

اإلجماليً ً
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 -2األدويةًوالتطعيماتًالمقررًتوفيرهاًلكلًمستفيدًً -:
ً
مً

نوعًاألدويةًوالتطعيماتً ً

الكمية ً

ً1

ً

حً

ً2

ً

ً

مدىًتوافرهاً
بمطروح ً
ً
لً
نعمً ً
ً
ً
ً

ً

سعرًالوحدة ً

اإلجماليً ً

ً

ً

ً

ً

إجماليًتكلفةًاألدويةًوالتطعيماتًلكلًمستفيدًعلىً
حده ً ................................................................................................
ً
 -3األعالفًالمقررًتوفيرهاًوتسليمهاًلكلًمستفيد-:
نوعًاألعالف ً

مً

الكميةً
بالكجم ً

اإلجماليً ً

سعرًالوحدة ً

ً -1علفًبنسبةًبروتينًخامًلًتقلًعنًً %14

ً 450

ً

ً

ً -2علفًبنسبةًبروتينًخامًلًتقلًعنًً %16

ً 750

ً

ً

إجمممممممممالممممي ًتممممكمممملممممفممممة ًاألعممممالف ًلممممكممممل ًمسمممممممممممتممممفمممميممممد ً عمممملممممى ًحممممده ًشممممممممممماممممملممممة ًالممممنممممقممممل ًوالممممتسممممممممممملمممميممممممً
بمطروحً ..........................................................................
ً
رابعا  :مدةًصالحيةًالعرضً:
األسعار المقدمة فى العطاء نهائية وبالجنيه المصرى ويتم االرتباط بها لمدة شهرين من تاريخ تقديم العطاء علما بأنه:
-

المشروع معفى من ضريبة القيمة المضافة.
ال يجوز سلللحب العرض في المدة الواقعة بين الموعد النهائي لتسلللليم العروض والتاريخ المتفق علية لصلللالحية العرض
وهو شهرين ميالديين.
إذا تم الرجوع في العرض المقدم يحق ل مانة التنفيذية التصرف في التأمين اإلبتدائي المقدم عن هذ العملية دون الحاجة
إلى أية إجراءات قانونية.

خامساًًً:التنفيذ  :تتم عملية التنفيذ فور رسو العطاء واأللوية للبضاعة الحاضرة.
سممادسمما  :شممروطًالدف ً :يتم سللداد المسللتحقات المالية في شللكل دفعات مالية في خالل  15أيام عمل من تاريخ الموافقة على األعمال المنفذة،
على النحو التالي:

مشروع دعم خطة التنمية المستدامة و إزالة األلغام بالساحل الشمالي الغربي بدعم من الصندوق العربي لإلنماء األقتصادي و اإلجتماعي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مً

الدفعةً ً

شرطًاإلستحقاق ً

النسبةًً ً%

1

األولى

%25

الموافقة على خطة العمل المقدمة وتنفيذ وتسلللليم  %25من المسلللتفيدين
وفقا ً للضوابط والشروط المتفق عليها.

2

الثانية

%25

تنفيذ وتسللللليم  %50من المسللللتفيدين وفقا ً للضللللوابط والشللللروط المتفق
عليها.

3

الثالثة

%50

تنفيذ  %100من بنود التعاقد وتسلللللليم كل المسلللللتفيدين وفقا ً للضلللللوابط
والشروط المتفق عليها وتسليم ضمان األعمال.

ً
سابعاًًً-:التسليم  :يتم التسليم بمحافظة مطروح .
ًثامناًًًً:التأمينًعلىًالحيواناتً ًً:
يتم عمل تأمين على جميع الحيوانات لمدة عام لدى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية التابع للهيئة العامة للطب
البيطري.
وفي النهاية يتم تحديد تكلفة كل مستفيد شامالً جميع ما سبق بالنسبة لكل بديل من البدائل الثالثة على النحو التالي:
 -1التكلفة اإلجمالية للمستفيد الواحد في البديل األول
 -2التكلفة اإلجمالية للمستفيد الواحد في البديل الثاني
 -3التكلفة اإلجمالية للمستفيد الواحد في البديل الثالث
تاسعا  -:ال يجب ان تكون األسعار المقدمة مشروطة بايه شروط او تحفظات .
عاشرا  :ل مانة التنفيذية الحق في قبول أو رفض أو تجزئة أي عطاء طبقا لما ترا في صالحها دون ابداء األسباب.
الحادىًعشر  :تطبق غرامات التأخير وفقا لإلجراءات القانونية المتعارف عليها.
الثانىًعشر  :ل مانة التنفيذية الحق في تعديل بعض المواصفات بموافقة مقدم العرض.
الثالثًعشر  :ل مانة التنفيذية الحق في إلغاء العملية أو بعض بنودها دون أن يكون لمقدم العطاء الحق في المطالبة بأي تعويض.
الراب ًعشرً:معاييرًإختيارًالجهاتًالمتقدمةًوتقييمًالعطاءات :يتم التقييم على أسام إعطاء وزن مالي وفنى.
الخامسًعشرًً-:التأخيرًفيًتنفيذًالعملية:
في حالة تأخر المتعاقد عن تنفيذ األعمال أو جانب من األعمال ،يتم إحتساب غرامة تأخير بواقع  %1عن كل يوم تأخير
بحد أدنى  %5وإذا تأخر المتعاقد عن تنفيذ بنود العملية لمدة تجاوزت  5أيام دون مبرر يلغى التعاقد من تلقاء نفسه ويتم
خصم الغرامة المنصوص عليها وتحتفظ األمانة التنفيذية بالحق في إتخاذ ما ترا مناسبا ً من إجراءات قانونية.

مشروع دعم خطة التنمية المستدامة و إزالة األلغام بالساحل الشمالي الغربي بدعم من الصندوق العربي لإلنماء األقتصادي و اإلجتماعي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السادسًعشرًً-:اإلخاللًبشروطًالتعاقد.
إذا أخل المتعاقد بأي شرط من شروط التعاقد يحق ل مانة التنفيذية فسخ العقد والتنفيذ على حساب المتعاقد ويتم إخطار
المتعاقد بذلك رسميا ً على العنوان المبين بالعقد وذلك دون الحاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية أو إدارية أخرى.
الساب ًعشر -:األعمالًاإلضافيةًأوًاألعمالًالمستجدة.
يحق ل مانة التنفيذية تعديل بنود التعاقد بإضافة أعمال أضافية من نفم بنود التعاقد في حدود  % 20بنفم الشروط
والمواصفات من البنود المدرجة بالعقد أو إضافة بنود مستجدة للعقد يتم اإلتفاق عليها قانونا ً بين الطرفين بما ال يجاوز
 %20من قيمة العقد.
ًًًًًًًًالثامنًعشر  :الشتراطاتًالفنيةً-:
يحق للجنة الفنية االستعانه بخبراء من خارج الوحدة لتقوم بفحص االصناف واتخاذ اجراءات تنفيذ العقوبات القانونية فى حالة وجود
غش فى االصناف الموردة .
 -1الساللتًالواجبًتوفيرهاًبالنسبةًللماعزًأوًاألغنامًً -:
ًًًًًًًًًًيجب أن تكون جميع السالالت من السالالت المحلية الموجودة بمحافظة مطروح لضمان تأقلمها بيئيا ً  ،ونظراً
إلعتبارات علمية يجوز أن تكون ذكور الماعز أو األغنام البالغة والمنتجة كليا ً من سالالت دمشقي أو زريبي
 -2األعمارً -:
أ -األعمار الخاصة بالماعز أو األغنام اإلناث يجب أن تترواح من سنة ونصف إلى ثالثة سنوات.
ب -األعمار الخاصة بالذكور البالغة(منتجة كلياً) يجب أن تترواح من سنة ونصف إلى سنتين.
نموذجًإسترشاديًفنيً(يرفقًبالمظروفًالفنيً)
مدةًالعشارً ً
ً

العدد ً
ً

نوعًالساللة ً
مً
ً -1
ً -2

ً

ً

ً -3

ً

ً

 -3التطعيماتًواللقاحاتًواألدويةًالبيطريةًالمقررًتوفيرهاًوتسليمهاًللمستفيدين-:
يتم توفير جميع اللقاحات والتحصينات طوال فترة الرعاية البيطرية(عام من تاريخ التسليم) كاألتي-:
أ -يتم توفير جميع التحصينات السيادية ضد-:
 الحمى القالعية. الحمى متعددة العترات . حمى الوادي المتصدع. الباستريال. ضد جدري األغنام.وذلك بالجرعات المقررة وبشكل منتظم ومن خالل المصادر الرسمية.

مشروع دعم خطة التنمية المستدامة و إزالة األلغام بالساحل الشمالي الغربي بدعم من الصندوق العربي لإلنماء األقتصادي و اإلجتماعي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب -يتم توفير اللقاحات غير السيادية األخرى مثل لقاح الالهوائيات والشائع وذلك للتحصين ضد الكولستريديا
للوقاية من المرض المفاجئ.
ج -يتم توفير مضادات الديدان لتجريع األغنام أو الماعز ومقاومة الطفيليات الخارجية.
د -يتم توفير الفيتامينات والعناصللللر الضللللرورية والمنشللللطة للنمو مثل الفوسللللفور والكالسلللليوم ومضللللادات
الطفيليات الداخلية والخارجية واإلسهال.
ه -يتم عمل برنامج زيارات منزلية للمستفيدين للتحصينات والمتابعة الدورية.
نموذجًإسترشاديًللتطعيماتً(يدرجًبالمظروفًالفني)

مً

الكمية ً

نوعًاألدويةً/التطعيمات ً

المصدرً ً

ومدىًتوافرهاً
باألسواق(نعمًأمًل) ً

الغرضًمنً
توفيرهاً ً

ً ً -1

ً

ً

ً

ً

ً ً -2

ً

ً

ً

ً

ً ً -3

ً

ً

ً

ً

 -4األعالفًالمقررًتوريدهاً(يتمًتفريغًبنودًالكشفًالمرفق) .ملحوظة :يتم تحديد أسماء كل األعالف المقرر
توريدها وسبب إختيارها.
 األعالف الواجب توفيرها يجب أن تحتوي على نسب عالية من الفيتامينات واإلنزيمات ونسبةمتكافئة من األلياف الخام واأللياف المهضومة وألياف المنظف الحمضي والكالسيوم والفوسفور.
 أال تقل مجموع العناصر المتاحة أو المهضومة عن  %65وخالصة الطاقة الممثلة للنمو كاألتى :أ 1,5 -بالنسبة ل عالف التي تحتوي على نسبة بروتين خام ال تقل عن .%14
ب 1,6 -بالنسبة ل عالف التي تحتوي على نسبة بروتين خام ال تقل عن .%16
وأن تكون األعالف الموردة متوافرة بمحافظة مطروح.

نموذجًإسترشاديًلألعالفًيرفقًبهًمواصفاتًتفصيليةًلألعالفً(يرفقًبالمظروفًالفنيً) ً
مً

نوعًاألعالف ً

مدىًتوافرهاًباألسواق ً

الكميةًبالكجم ً المصدر ً

ً -1علفًبنسبةًبروتينًخامًلًتقلًعنًً ً%14

ً 450

ً

ً

ً -2علفًبنسبةًبروتينًخامًلًتقلًعنًً 16

ً 750

ً

ً

التاس ًعشر :ترسلًاإلستفساراتًبشكلًكتابيًعلىًالبريدًاإللكترونىm.bendary@egyptmineaction.com -:

