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

طلب تقدمي عرض فين ومايل
Request for Proposal
بدعم من الوكالة األمريكية
للتعاقد على توريد و تركيب و تشغيل وحدة النتاج الشعير المستنبت
طبقا لقواعد الشراء المعمول بها في االمانة التفيذية الزالة االلغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي

 -1ترغب الامانة التنفيذية لزاهل الالغام وتمنية الساحل الشامىل الغرىب بدمع من الواكةل ا ألمريكية ىف التعاقد عىل توريد وتركيب وتشغيل
وحدة لنتاج الشعري املس تنبت طبق ًا للمواصفات الفنية والمكيات املوحضة بعد وتدعو الرشاكت املتخصصة ىف هذا اجملال الىت ميكهنا توريد
مثل هذه ا ألصناف املرفقة وفقا للرشوط التية -:
اول  :آخـر موعــد لتقدمي عروض ا ألسعار يوم الثنني املوافق  2019 / 8 / 19الساعة الثانية عرش ظهرا
اثنيا  :مقر حفص عروض ا ألسعار  8شارع عدىل – القاهرة ابدلور  " 11الامانة التنفيذية لزاةل الالغام وتمنية الساحل الشامىل
اثلثا  :رشوط ومواصفات عروض ا ألسعار املقدمة  :ـ
 -1تقدم عروض الاسعار ابمس الامانة التنفيذية لزاةل الالغام وتمنية الساحل الشامىل الغرىب -وزارة الاستامثر والتعاون ادلوىل ىف مظروف
مغلق به مظروفني مغلقني احدهام للعرض الفىن والاخر للعرض املاىل لك عىل حده
 -2جيب ان يوحض عىل املظروف من اخلارج امس الرشكة وحمتوايت املظروف دون اى اشارة اىل الاسعار .

 -3جيب ان حيتوى املظروف الفين واملايل عىل ما ييل:

ا -املظروف الفىن عىل -:
 اصل طلب العرض املنشور عىل املوقع الالكرتوين لالمانة التنفيذية موقع وخمتوم من مقدم العرض ويعترب ذكل
موافقة من مقدم العرض بلك ماورد فيه .

 العرض الفىن مضممنا اكفة البياتات الفنية ومرفق به املواصفات الفنية .
 قامئة بسابقة اعامل الرشكة.


صورة من البطاقة الرضيبة ومن التسجيل ىف الرضيبة املمافة ان وجد .

 صورة من السجل التجارى مع توضيح العنوان اذلى سيمت املراسهل عليه والتليفون والفاكس والربيد
الالكرتوىن .
 جيب الا حيتوى املظروف الفىن عىل اية اسعار حيث لن يعتد ابى اسعار الا مايرد ىف املظروف
املاىل  ,وسيمت اعتبار العرض الفىن مرفوض ىف حاةل احضوائه عىل اى اسعار .
 اى بياتات او ايماحات اخرى يرغب مقدم العرض تقدميها .
 يراعى رضورة ان تكون مجيع مستندات العرض معمتدة من مقدم العرض وخمتومة خبامت الرشكة .

 لن يلتفت اىل اى عرض يرد بعد اخر موعد لتقدمي عروض الاسعار .
ب -املظروف املاىل عىل-:

جيب أآن يقدم العرض املايل يف ظرف مغلق منفصل موحضا ما ييل بشلك منفصل لك عىل حدة
 .1تلكفة انشاء وحدة شعري مس تنبت انتاجية ربع طن  /يوم
 .2تلكفة انشاء وحدة شعري مس تنبت انتاجية نصف طن  /يوم
 .3تلكفة انشاء وحدة شعري مس تنبت انتاجية طن  /يوم
جيب مراعاة مايىل عند اعداد العرض املايل -:
 جيب ان تكون الاسعار معمتدة ومورخة وخمتومة من مقدم عرض السعر .
 تقدم قمية عرض السعر مكضوب ابلرقام واحلروف ( ملحوظة عىل ان تكون الكضابه واحضه ) .
 التفقيط ابحلروف عىل الاسعار املقدمة ىه املعول عليه عنـــد الاخضالف او الالتباس .
 يراعى رضورة ان تكون مجيع مستندات العرض املاىل معمتدة من مقدم العرض وخمتومه خبامت الرشكة .
رابعا  :ا ألسعار املقدمة ىف عروض ا ألسعار هنائية وابجلنيه املرصى ويمت الارتباط هبا ملدة شهرين من اترخي تقدميها .
خامسا  -:رشوط ادلفع  %100 -:من القمية التعاقدية ىف خالل مخسة عرش يوم معل من امتام اعامل التوريد والرتكيب والتشغيل والفحص
الفىن وقبول فاتورة التوريد مبقر الامانة التنفيذية لزاةل الالغام و تمنية الساحل الشاميل الغريب
سادسا  -:موقع الوحدة  :مركز الصناعات الزراعية – قرية آأبو لهو اجلنويب – حمافظة مريس مطروح
سابعا  -:ل جيب ان تكون ا ألسعار املقدمة مرشوطة ابية رشوط او حتفظات .
اثمنا  :تطبق غرامات التاخري وفقا لالجراءات القانونية املتعارف علهيا .
اتسعا :مدة تنفيذ العملية ثالثة آأسابيع من اترخي اس تالم آأمر التوريد.
عارشا :التأأمني
 التأأمني الابتدايئ  :يلزتم مقدم عرض الاســعار بتقدمي تأأمني ابتدايئ قدره  3,000مج يف شــلك ش ـ يب مقبول ادلفع آأو خبطاب
ضــامن بنغ ري مقرتن بأأرش رشوط آأو حتفظات و ري قابل لاللغاء وســاررش ملدة ثالثة آأشــهر من اترخي تقدمي عرض الاســعار آأو
نقدا.

 التأأمني الهنايئ  :يلزتم املتعاقد بتقدمي تأأمني هنايئ بواقع  %5من قمية العقد يف شلك ش يب مقبول ادلفع آأو خطاب ضامن بنغ ري
مقرتن بأأرش رشوط آأو حتفظات و ري قابل لاللغاء وســـــاررش طوال مدة تنفيذ العملية ويمت اســـــرتداده فور ا واء توريد وتركيب
وتشغيل وحدة انتاج الشعري املس تنبت
 تأأمني ضامن الاعامل  :يلزتم املتعاقد بتقدمي تأأمني ضامن آأعامل بواقع  %5من اجاميل الاعامل املنفذة وذكل يف شلك ش يب مقبول
ادلفع آأو خطاب ضـــامن بنغ ري مقرتن بأأرش رشوط و ري قابل لاللغاء ويظل ســـاررش املفعول ملدة عام ويمت تقدمي تأأمني ضـــامن
الاعامل مع تقدمي فاتورة الاعامل املنفذة
ملحق (آأ) املواصفات الفنية
ملحق (ب) الامنذج املالية اليت جيب ملهئا

ملحق (آأ)
الاشرتاطات الفنية:

جيب آأن يكون العرض الفين مضممن مجيع املواصفات الفنية الالزمة لتوريد وتركيب وتشغيل وحدة الشعري املس تنبت مع الاخذ يف
الاعتبار توضيح اكفة املواصفات والاشرتاطات اخلاصة ابلوحدة مبا يف ذكل :
 مساحة وحدة الشعري املس تنبت
 طريقة الررش
 وحدة التربيد
 نظام الاضاءة
وآأيه مضطلبات آأخرى لزمة لتوريد وتركيب وتشغيل وحدة الشغري املس تنبت وفقا لصول الصناعة وآأيه حماذير أآو اشرتاطات جيب
مراعوا لتشغيل الوحدة

ملحق (ب)
الامنذج املالية اليت جبب ملهئا:

البند

السعر ابجلنيه املرصرش

تلكفة انشاء وحدة شعري مس تنبت انتاجية ربع طن  /يوم
البند

السعر ابجلنيه املرصرش

تلكفة انشاء وحدة شعري مس تنبت انتاجية نصف طن  /يوم
البند

السعر ابجلنيه املرصرش

تلكفة انشاء وحدة شعري مس تنبت انتاجية طن  /يوم
مالحظة  :عىل آأن يشمل السعر تلكفة التوريد والرتكيب والتشغيل واكفة الاعباء املالية الاخرى الالزمة لهناء الاعامل وفقا لصول
الصناعة
ترسل اإلستفسارات بشكل كتابي على البريد اإللكترونىProcurement@egyptmineaction.com .-:

