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 1مقدمة
2-2

شركة تكنولوجيا معلومات النقل (ترانس آي تي) TransIT

شركة مساهمة مصرية تأسست بموجب قانون االستتثمار رقت  8لستنة  1991فتي نتوفمبر  2001ومملوكتة بالكامتل
للهيئة القومية لسكك حديد مصر ويبلغ رأس مالها المصدر  10مليون جنيه وتعمل شركة تكنولوجيا معلومتات النقتل
بتقدي مشروعات تكنولوجيا المعلومات للهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئات التابعة لوزارة النقل ويمكن إيجاز
نطاق عمل الشركة في النقاط الموجزة التالية0
 -1القيام بدراسات الجدوى بمشروعات نظ المعلومات
 -2طرح المشروعات للموردين والتقيي واالختيار والتعاقد
 -3اإلشراف على تنفيذ المشروعات
 -4التشغيل والدع الفني للمشروعات
 -5خدمات االستضافة للتطبيقات
ومقر الشركة هو مبنى الحاسب اآللي لهيئة سكك حديد مصر بمحطة مصر ميدان أحمد حلمي
2-2

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

الهيئة القومية لسكك حديد مصر هتي احتدى القطاعتات الخدميتة بتوزارة النقتل والمواصتصت المصترية وهتى عضتو
عامل فى االتحاد العربي للسكك الحديدية حيتث تشتارب بأبحااهتا واقتراحاتهتا فيهتا وكتذلك التجمعتات الدوليتة المثيلتة
سعيا ً إلى النهوض بمستوى الهيئة ومواكبة التطورات العلمية

 2موضوع المناقصة
تقوم شركة تكنولوجيا معلومات النقل ( )TransITبطرح مناقصة عامة لتوريد عدد ( )50,000بكرة تذاكر
خام لزوم ماكينات صرف التذاكر الميني برينتر

 3الشروط العامة
 1-3القوانين واللوائح
 يعمل بأحكام الئحة المشتريات والعقود الخاصة بشركة تكنولوجيا معلومات النقل وكذا الصئحة المالية
الخاصة بها فيما ل يرد بشأنه نص خاص في هذه الكراسة
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 2-3النتيجة الفنية
 يت إعصن نتيجة المناقصة بناءا ٌ على تقيي شركة تكنولوجيا معلومات النقل لعروض الشركات واختيار
األنسب منها
 لشركة تكنولوجيا معلومات النقل الحق في قبول أو رفض أي عطاء بدون إبداء األسباب

 4تقديم العطاءات
1-4

التوقيتات
 تحدد يوم االانين الموافق  2019/ 1 /8اخر موعدً الستصم العروض قبل الساعة  11صباحا بمقر شركة
تكنولوجيا معلومات النقل  -القاهرة  -ميدان احمد حلمي  -مبني الحاسب االلي لهيئة سكك حديد مصر .
 ال يعتد بالعطاءات المقدمة بعد هذا الميعاد أيا كانت أسباب التأخير كما ال يلتفت الى الرسائل البرقية التي
تصل الى الشركة بعد فتح المظاريف
 يجب توقيع وخت محتويات المظروف المالي والفني
 تقدم العطاءات باس شركة تكنولوجيا النقل في مظروفين منفصلين مغلقين (فني  /مالي) معا ً إلى إدارة
المشتريات بشركة تكنولوجيا معلومات النقل
 يجب أن يحضر مقدم العطاء ما يثبت أنه مندوب مفوض بخطاب معتمد من الشركة المتقدمة

2-4

دراية الشركة المتقدمة بالموضوع
 على الشركة المتقدمة دراسة كراسة الشروط والمواصفات قبل إعداد عطائها

 5المظروف الفني
يكتب على المظروف الفني اآلتي" 0المناقصة رق (  )2029 / 2لعام "2019
"توريد ( )50000بكرة تذاكر خام لزوم ماكينات صرف التذاكر الميني برينتر للهيئة القومية لسكك حديد مصر"
"شركة تكنولوجيا معلومات النقل"
"عطاء شركة (
"العرض الفني"
تقدم الشركة المظروف الفني يحتوى علي اآلتي0
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1-5

الجزء األول
كراسة الشروط والمواصفات الفنية

 ترفق الشركة المتقدمة كراسة الشروط موقعة ومختومة بخات الشركة ويعتبر ذلك قبوالً من الشركة بكل ما
ورد فيها حيث تعتبر كراسة الشروط والمواصفات جزء ال يتجزأ من العقد بين شركة تكنولوجيا معلومات
النقل والشركة التي ستسند إليها األعمال .بنا ًء على هذا ال يعتد بأي تعديل في الكراسة بسبب ما يدونه
المتقدم من اشتراطات ما ل تقبل به شركة تكنولوجيا معلومات النقل ذلك صراحة
التأمين االبتدائي
 يجب ان يكون العطاء مصحوبا بتأمين ابتدائي قدره خمسون الف جنيه مصري ( )50000جنية مصري
فقط ال غير) ويرفق بالعرض الفني
 يكون التأمين بشيك مقبول الدفع أو بخطاب ضمان غير مشروط صادر من أحد البنوب الخاضعة للبنك
المركزي المصري بأس شركة تكنولوجيا معلومات النقل ويكون بنفس القيمة والعملة وساري المفعول لمدة
ستة شهور من تاريخ جلسة استصم المظاريف وقابل للتجديد دون الرجوع الي المورد
 ال يقبل العطاء الغير مصحوب بكامل التأمين الخاص به
شروط الدفع
 ال يجوز للشركة تقدي شروط دفع يت بمقتضاها صرف دفعات أو اجزاء من دفعات قبل استيفاء الشروط
المنصوص عليها الحقا بكراسة الشروط والمواصفات
الجدول الزمني للتوريد
 ال يجوز للشركة تقدي مدة توريد أطول من المدة المنصوص عليها الحقا ً بكراسة الشروط والمواصفات
مدة االرتباط
 يجب أال تقل مدة االرتباط بالعرض المقدم عن  00يوم اعتبارا ً من التاريخ المحدد لتقدي العطاءات  ،قابلة
للتجديد بموافقة مقدم العرض
2-5

الجزء الثاني
بيانات الشركة الموردة

 الشكل القانوني للشركة مع صورة من شهادة القيد بالسجل التجاري مع ضرورة ان يكون السجل موضح به
نشاط الشركة موضوع العقد وبه أخر تعديل على أال يتعدى تاريخ السجل  30يوم من تاريخ صدروه
 صورة من شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة
 صورة من البطاقة الضريبة مبين عليها اخر اقرار ضريبي
 سابقة االعمال وخبرة الشركة الموردة في تنفيذ المشروعات المماالة
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 صور اخر اصاة ميزانيات للشركة
 الهيكل التنظيمي للشركة
 يجب ان يكون مقدم العطاء مقيما في جمهورية مصر العربية
3-5

الجزء الثالث

 جدول الكميات ووصف البند وبنفس ترتيب الجدول في العرض المالي
مسلسل

وصف الصنف

مالحظات

كمية

 العرض الفني لبنود المناقصة المطلوبة بصورة مفصلة
 يجب أال يحتوي المظروف الفني علي أية بيانات مالية بخصف التأمين االبتدائي سالف الذكر ،وسيت
استبعاد أي شركة يتضمن مظروفها الفني أية معلومات مالية

 6المظروف المالي
يكتب على المظروف المالي اآلتي" 0المناقصة رق (  )2029/ 2لعام "2019
"توريد ( )50000بكرة تذاكر خام لزوم ماكينات صرف التذاكر الميني برينتر للهيئة القومية لسكك حديد مصر"
"شركة تكنولوجيا معلومات النقل"
"عطاء شركة (

)"

"العرض المالي"
تقدم الشركة المظروف المالي باللغة العربية  ،يحتوى علي االتي0
 قوائ األسعار التفصيلية واإلجمالية بالجنيه المصري شاملة ضريبة القيمة المضافة وكافة الضرائب
والرسوم (توريد مخزن الهيئة بمبنى الحاسب اآللي لهيئة سكك حديد مصر) ،وهذا لكافة البنود المقدمة
بعرض الشركة الفني
 جدول االسعار والكميات ووصف البند0
مسلسل

وصف البند

كمية
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 يجب أال يحتوي المظروف المالي علي أية تحفظات لها عصقة بسعر صرف العمصت األجنبية ويجب أن
تكون األسعار اابتة حتى إتمام االلتزامات الفنية في البند وصرف المستحقات  ،وسيت استبعاد أي عرض
يوجد به أي تحفظات مرتبطة بأسعار صرف العمصت األجنبية
 األسعار شاملة تكلفة جميع األعمال المطلوبة في الكراسة بما فيها جميع اإلجراءات والخطوات التي ت
ذكرها بالكراسة
 التزام الجهة مقدمة العرض بقبول شروط الدفع المذكورة بكراسة الشروط والمواصفات وباألسعار
المذكورة بالعقد حتى تنفيذه بصفة نهائية

 7تقديم العطاءات
1-7

شروط الدفع
 %100 بعد التوريد لكل دفعه علي حدى

2-7

مدة التوريد
يت التوريد علي خمس دفعات
 الدفعه االولي (  10000بكرة ) خصل شهر من تاريخ التعاقد .
 الدفعه الثانية ( 10000بكرة ) خصل شهرين من تاريخ التعاقد .
 الدفعه الثالثة (  10000بكرة ) خصل اصاة شهور من تاريخ التعاقد
 الدفعه الرابعة (  10000بكرة ) خصل اربعة شهور من تاريخ التعاقد
 الدفعه الخامسة (  10000بكرة ) خصل خمسة شهور من تاريخ التعاقد

3-7

سنوات الضمان
الضمان  0لمدة عام من تاريخ التوريد لكل دفعة علي حدة وتلتزم الشركة الموردة خصل فترة الضمان
باستبدال المهمات المعيبة باخري سليمة بدون مقابل مع منحها فترة ضمان جديدة مماالة

4-7

التأمين النهائي
 تقدم الجهة المتعاقدة خصل فترة ال تتجاوز خمسة أيام عمل من التعاقد تأمينا ً نهائيا ً مقداره ( )% 5وذلك من
قيمة عطائه المقبول بموجب خطاب ضمان نهائي غير مشروط صادر من أحد البنوب الخاضعة ألشراف
البنك المركزي المصري ويعتبر هذا تأمينا نهائيا لضمان تنفيذ األعمال حيث تحتفظ الشركة بالتأمين النهائي
بأكمله حتى تنتهي الجهة المتعاقدة من تنفيذ العقد بصفة نهائية وانتهاء فترة الضمان دون وجود مصحظات.
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 يشترط في خطاب الضمان ان تكون القيمة بالكامل مستحقة الدفع لشركة تكنولوجيا معلومات النقل نقدا
وفورا بمجرد طلب شركة تكنولوجيا معلومات النقل ذلك كتابيا ودون الحاجة الي اجراء آخر.
 يبقى هذا التأمين محجوزا ً لدى شركة تكنولوجيا معلومات النقل حتى تنفيذ العقد وانتهاء فترة سنة الضمان.
 في حالة عجز الشركة المتقدمة عن تقدي التأمين النهائي على النحو المشار إليه  ،فإن لشركة تكنولوجيا
معلومات النقل الحق في سحب قبولها لعطاء الشركة ومصادرة التأمين االبتدائي دون الحاجة الي أي إجراء
آخر
5-7

مدة التوريد وغرامة التأخير
التنازل عن العقد
 ال يجوز للجهة المتعاقدة أن تتنازل عن العقد  -كله أو جزء منه  -أو تسند أعماال من الباطن ألي جهة أو
شخص آخر .وفي حالة حدوث ذلك يحق لشركة تكنولوجيا معلومات النقل فسخ العقد ومصادرة التأمين
النهائي دون الحاجة إلى إنذار أو اتخاذ إجراء قانوني وذلك باإلضافة إلى حق شركة تكنولوجيا معلومات
النقل في المطالبة بتعويض في حالة إذا ما استخدمت الجهة المتعاقدة الغش أو التصعب في التعامل مع شركة
تكنولوجيا معلومات النقل واتخاذ اإلجراءات القانونية الصزمة
غرامات التأخير في التنفيذ
 إذا تأخرت الجهة المتعاقدة في التوريد بالمواصفات وفي الميعاد المحدد بالعقد او في حاله استبدال البكر
المعيب تطبق غرامة مقدارها ( )%1عن كل اسبوع تأخير او جزء منه بحد أقصي ( )%4من إجمالي قيمة
كل دفعه  /قيمه البكر المستبدل

 8بنود التقييم
 تعتمد منهجية شركة تكنولوجيا معلومات النقل في تقيي العرض المقدم على مطابقة العرض المقدم
للمواصفات الفنية المطلوبة بالكراسة .
 يت التقيي المالي على اساس االقل سعرا للعروض الناجحة فنيا فقط

 9المواصفات الفنية
 1-9ملخص المطلوب
توريد عدد ( )50000خمسون الف رول بكر تذاكر خام لزوم ماكينات صرف التذاكر الميني برنتر
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 2-9المواصفات المطلوبة










طول الشريط ال يقل عن  135متر بدون وصصت .
عرض الشريظ من 30,00م  30,10 0م .
سمك الشريط  0,45م +او– .%5
وزن البكرة ال يقل عن  1300ج .
القطر الكلي للبكرة ال يزيد عن  32س .
نسبة التشريب من  20الي  30اانية .
الخامة ورق مقوي وجه ابيض مصقول واالخر مشرب .
التجربة العملية تت علي ماكينات التذاكر دون حدوث تشقق او انفصال او قطع في الورق.
يت التوريد في كراتين محكمة الغلق تحتوي كل كرتونة علي  5بكرات موضوعه بطريقة رأسية
فوق بعضها ويت وضع تعريف خارجي ) (labelعلي كل كرتونة بمحتويات الكرتونة ( نوع
الورق – عدد البكر )

 3-9العينات المقدمة
يت تقدي عينة رول بكر عدد ( )4بكرات مع المظروف الفني لصختبار والفحص الفني لدي المعامل
المتخصصة في الهيئة وال تحتسب من مشمول العقد .
4-9

المهمات المعيبه
في حالة توريد بكر غير مطابق للمواصفات المذكورة بالكراسة يلتزم المورد باستبدال كافه البكر المعيب
المورد من اي من الدفعات ويتحمل تكلفه ارتجاعه من المحطات حتي مخازن الهيئه وال تزيد مده االستبدال
للبكر المعيب عن سبعه ايام عمل

 5-9االتصال
ادارة المشتريات بشركة تكنولوجيا معلومات النقل0
: 25768350-25769480-25769165
: 25769324
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