جًهىرية يصر انؼربية
رئاسة يجهس انىزراء
صُذوق تطىير انتؼهيى
وحذة شهادة انُيم انذونية

كراسة انشروط وانًىاصفات انفُية
انخاصة بانًًارسةانًحذودة
تصًيى وتطىير انهىية انًؤسسية
Corporate Identity Development
جهسة فتح انًظاريف انفُية يىو االربؼاءانًىافك 2017 /2 /15
انساػة  12ظهراً
بًمر وحذة شهادة انُيم انذونية انكائٍ  13شارع هاروٌ – انذلى
انؼاو انًاني 2017 /2016
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دعىة حقديى انعطبء
دعىة لحقديى انعطبءاث:
حعهٍ وددة شهبدة انُيم اندونيتبصُدوق حطىيز انخعهيى عُطزح يًبرستيذدودة نهعبو انًبني
انًؤسسيتطبقب ً للقبَىٌ رقى (  )89نسُت 1998و بشأٌ انًُبقصبث وانًزايداث وبيبَهب كًب يهي:

البند

إسم الصنف

الكمية

األول

Logo

انثاَى

Slogan

انثانث

)Brand Guidelines and Controls (CIM

انرابغ

Stationary Development and printing
Business cards for 20 x 1000

20000

Letterhead 10000

10000

A4 Envelop (different sizes) 1000

1000

American Envelopes

1000

Folders1000

1000

Block note1000

1000

Branded pens 1000

1000

Poster

100

Rollup

5

Company Profile



2017 /2016حصًيى وحطىيز انهىيت

1000

تعقد جلسة فتح المظارٌؾ الفنٌة للمارسة المحدودة ٌوم االربعاء الموافق  2017/2/15الساعة الثانٌة عشر ظهراً بمقر
وحدة شهادة النٌل الدولٌة الكائن بـ  13شارع هارون – الدقى  ،وال ٌلتفت إلى أي عطاء أو تعدٌل فً العطاء ٌرد بعد مٌعاد
فتح المظارٌؾ أٌا كانت أسباب التأخٌر.
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شزوط انخقديى نهعطبء



ٌستطٌع راؼبوا االشتراكالمعنٌون المعتمدون شراء كراسة الشروطللممارسةبعد تقدٌم طلــب كتابً إلى وحدة شهادة النٌل
الدولٌة الكائن بـ  13شارع هارون – الدقى
ٌجب على صاحب العطاء التقدم فى جمٌع البنود المطلوبة كحزمة متكاملة

ٌ تم التقٌٌم الفنً والمالً لكل البنودعلى أساس حزمة واحدة متكاملة






ٌجب أن ٌقر مقدم العطاء بأنه مستوؾ لجمٌع الشروط القانونٌة الخاصة بأهلٌة التعاقد
أحكام تمس النزاهة والشرؾ.
ٌخاطب وحدة شهادة النٌل
يجب أن ٌبٌن مقدم العطاء بالتفصٌل العنوان الذي ٌمكن مخابرته علٌه وٌتعٌن علٌه أن
الدولٌةبخطاب موصى علٌه بعلم الوصول بكل تؽٌٌر فً العنوان فً خالل أسبوع وٌتحمل مقدم العطاء بأي أضرار تنتج
عن ذلك.
ٌجب على المتقدم للعطاء ملء نموذج تقدٌم العطاءالموجود بالكراسة وٌرفق بالعطاء وٌختم بخاتم الشركة.
البد أن ٌكون لراؼبً االشتراكالمعتمدون خبرة ال تقل عن خمس سنوات فً مجال محتوىالممارسة وكذلك أعمال مماثلة
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وااللتزام بأ نه لم تصدر ضده أي

انشزوطبنعبيت
 انهىائخ وانقىاَيٍ انًُظًت:
تخضع هذه الممارسة ألحكا م القانون رقم (  )89لسنة  1998بشأن المناقصات والمزاٌدات والئحته التنفٌذٌة وكافة القوانٌن
واللوائح المعمول بها فً هذا المجال تعتبر جزء مكم الً لهذه الشروط وٌخضع لها العقد.

 وقج ويكبٌ حقديى انعطبءاث:


ٌتم تقدٌم العطاءات إلى وحدة شهادة النٌل الدولٌة الكائن بـ  13شارع هارون – الدقى  ،فً موعد ؼاٌته :الساعة الثانٌة
ععر ظراًا ٌوم :االربعاء الموافق  2017/2/15م


 انخأييٍ اإلبخدائي:
ٌجب أن ٌكون العطاء مصحوبا ً بتأمٌن إبتدائً قٌمته  4500جنٌة

ويسدد بئددي انطزق اآلحيت:
 نقدا بخزٌنة الوحدة الحسابٌة بوحدة شهادة النٌل الدولٌة الكائن بـ  13شارع هارون – الدقً مقابل إٌصال ،وذلك قبل
أو أثناء موعد جلسة فتح المظارٌؾ.
 أو خطاب ضمان ؼٌر مشروط ساري المفعول لمدة ٌ 120ومالصالح وحدة شهادة النٌل الدولٌة .
 أو شٌك مصرفً أو معتمد من المصارؾ المسحوبة علٌها بأسم وحدة شهادة النٌل الدولٌةبإجمالٌقٌمة التأمٌن االبتدائً
وذلك كله وفقا للمادة  70من الالئحة التنفٌذٌة المعدلة بقرار وزٌر المالٌة رقم  497لسنة .2006
ٌ جب أال ٌقترن خطاب الضمان بأي قٌد أو شرط وأن ٌتضمن عبارة أن البنك
الضمان من البنك المركزي.

لم ٌتعد ى الحد المصرح به إلصدار خطاب

 خطاب التأمٌن اإلبتدائى ٌجب أن ٌكون ساري المفعول لمدة تزٌد عن مدة سرٌان العطاء بشهر وٌرفض أى عطاء ؼٌر
ٌلهذا الشرط (مدة سرٌان العطاء ٌ 90وم).
مستوؾ

 انخأييٍ انُهبئي:
 على مقدم العطاءات المقبولة أن ٌقدم خطاب ضمان ؼٌر مشروط أو ٌودع تأمٌن نظائً ٌعادل  %5من قٌمة عطائه المقبول ،
وذلك خالل ععرة أٌام على األكثر من تارٌخ الٌوم التالً إلخطاره بقبول عطائه ،ولوحدة شهادة النٌل الدولٌة الحق فً
االحتفاظ بالتأمٌن النهائً طوال فترة التنفٌذ المنصوص علٌها فً العقد وٌشترط فً خطاب الضمان أن تكون القٌمة بالكامل
مستحقة الدفع لوحدة شهادة النٌل الدولٌة فوراً بمجرد طلب الوحدةذلك كتابٌا ً ودون الحاجة ألي إجراء آخر.
 فً حالة عجز الشركة المتقدمة عن تقدٌم التأمٌن النهائً على النحو المشار إلٌه فإن لوحدة شهادة النٌل الدولٌة الحق فً سحب
قبولها لعطاء الشركة ومصادرة التأمٌن اإلبتدائى دون الحاجة إلى أي إجراء آخر.
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َ ظبو حقديى انعطبءاث:
ٌ قدم العطاء موقعا ً علٌه من صاحبه على نموذج العطاء المختوم بخاتم صندوق تطوٌر التعلٌم ،وترسل داخل مظروفٌن
مؽلقٌن أحداهما للعرض الفنً واآلخر للعرض المالً وٌكتب علٌه  :وحدة عظادة النٌل الدولٌةالممارسة المحدودةلتصمٌم
وتطوٌر الظوٌة المؤسسٌة Corporate Identity Developmentللعام المالً ٌ2017/2016وم االربعاء الموافق
 2017/2/15م  ،وٌكتب خلف الم روف اسم العركة مقدم ة العطاء.

يذخىيبث انًظزوف انفُي:
.1

.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

ونسختٌن من العرض )(Hard Copyوثالث نسخ إلكترونٌة (Soft
العرض الفنً ٌحتوي على عرض أصلً
)Copyمن العرض الفنى على أقراص CDsداخل كل مظروؾ من العرض الفنً المؽلق بحٌث تكون مطابقة للعرض
الورقً ،وفً حالة وجود اختالؾ بٌن النسختٌن ستكون المرجعٌة للعرض الورقً.
العرض الفنً متضم ًنا كافة البٌانات الفنٌة والعٌنات ،علً أن تكون مختومة وموقع علٌها من الشركة صاحبة العرض،
وذلك لكل بند من بنود الممارسةوللشركة المتقدمة الحق فً تقدٌم أكثر من تصور ومفهوم للهوٌة المؤسسٌة مع العرض
األساسً المتكامل علً أن ٌشمل كل المعلومات .
الشروط الفنٌة ومدد التورٌد.
التأمٌن اإلبتدائى.
الشكل القانونً للشركة.
ً
البطاقة الضرٌبٌة موضحا بها النشاط الرئٌسً وتارٌخ التأسٌس" مثبت بها آخر إقرار ضرٌبً".
صورة من شهادة تسجٌل لدي مصلحة الضرائب على القٌمة المضافة .
رأسمال الشركة ومٌزانٌاتها فً الثالث سنوات الماضٌة.
كراسة الشروط والمواصفات معتمدة ومختومة من الشركة المتقدمة.
سابقات التعامل(صورة من أوام ر تنفٌذ) مماثلة لمحتوى الممارسة
 ،السجل التجاري وخالفه من المستندات الالزمة للم ناقصة .
ٌجب أال ٌحتوى الم روف الفنً على أٌة بٌانات مالٌة بخالف خطاب الضمان سالف الذكر ،وسٌتم استبعاد أى عركة
تضمن أٌة معلومات مالٌة داخل الم روف الفنً.
تلتزم الشركات بتقدٌم الجدول الزمنٌللتنفٌذ .

يذخىيبث انًظزوف انًبني:
.1

.2
.3
.4
.5
.6
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العرض المالً ٌحتوي على عرض أصلً ونسخة من العرض )(Hard Copyونسخة إلكترونٌة )(Soft Copyعلى
قرص CDمن العرض المالً وفى حالة عدم مطابقة النسخة اإللكترونٌة للنسخة الكتابٌة ستكون المرجعٌة للعرض
الورقً.
اسم مقدم العطاء.
قوائم األسعار التفصٌلٌة واإلجمالٌة بالجنٌه المصري شاملة ضرٌبة القٌمة المضافةوكافة الضرائب والرسوم مع تحدٌد
سعر الوحدة لكل بند وٌكون األخذ بسعر الوحدة.
توضٌح مدة التورٌد كما هو موجود بكراسة الشروط.
اعتماد بالموافقة على طرٌقة الدفع طبقا ً لشروط الكراسة .
مدة سرٌان العطاء (ٌجب أال ٌقل مدة صالحٌة العطاء عن  3شهور لفتح المظارٌؾ وقابلة للتجدٌد).

 فئبث وعًالث انعطبء (قبئًت األسعبر):
ٌجب علً مقدم العطاء تقدٌم مظروؾ مالً ٌوضح به كتابة األسعار باألرقام والحروؾ ،وٌوضح سعر الوحدة فً كل صنؾ
دون تعدٌل أو تؽٌٌر ؾي الوحدة وٌجب أن تكون قائمة األسعار مؤرخة وموقعة من مقدم العطاء وال ٌجوز ال كشط أو المحو
أوموقعا ً من مقدم العطاء.
فً جدول األسعار وكل تصحٌح فً األسعار أوؼٌرها ٌجب إعادة كتابته رقم اً وحرؾ

يجب عهً يقدو انعطبء يزاعبة يب يهً فً إعدادِ نقبئًت األسعبر:

 تكتب أسعار العطاء بالحبر الجاؾ أو الطابعة رقما ً وحرفا ً باللؽة العربٌة وٌكون سعر الوحدة بالجنٌه المصري فً كل
صنؾ بحسب ما هو مدون بجدول العرض المالً دون تؽٌٌر أو تعدٌل فً الوحدة وٌجب أن تكون قائمة األسعار موقعة
من مقدم العطاء ومؤٌدة بخاتم الشركة صاحبة العطاء.
 ال ٌجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من بنوده أو المواصفات الفنٌة أو إجراء تعدٌل فٌها مهما كان نوعه وال ٌلتفت إلى
أٌإدعاء من صاحب العطاء بحدوث خطأ فً عطائه إذا قدم بعد موعد فتح المظارٌؾ الفنٌة وٌكون الفصل فٌه من
اختصاص لجنة البت.



فخزة سزيبٌ انعطبء:



شزوط انخسهيى وانفذص:

تكون مدة سرٌان العطاء "ثالثة عظور" قابلة للتجدٌد بدءاً من تارٌخ فتح المظارٌؾ للعروض الفنٌة ولصندوق تطوٌر التعلٌم
الحق فً أن يطلب من مقدم العطاء مد صالحٌته للمدة الضرورٌة .

ٌ تم تسلٌم وفحص بمقر وحدة شهادة النٌل الدولٌة الكائن فى  13ش هارون – الدقى :
 تقوم وحدة شهادة النٌل الدولٌة بإخطار الشركة التً تم الترسٌة علٌها بتارٌخ بدء التورٌد.
ٌ قوم المورد بتورٌد نفس األصناؾ الواردة بالعرض الفنً دون تعدٌل أو تبدٌل عن ما ورد بالعرض وأن أي مخالفة ألمر
التورٌد تعرض صاحب العطاء لتوقٌع العقوبات المنصوص علٌها بالقانون.



انخىريد:
التورٌد والتنفٌذ  10 :أسابٌعمن تارٌخ إصدار أمر التنفٌذ .



شزوط حُفيذ انعقد وغزايبث انخأخيز:
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ٌلتزم المورد بتورٌد األصناؾ المتعاقد علٌها فً المواعٌد المحددة خالصة جمٌع المصروفات والرسوم ومطابقة ألمر
التورٌد وللمواصفات أو العٌنات المعتمدة.
ٌلتزم المورد بأن ٌقدم فاتورة األصناؾ.
إذا رفضت لجنة الفحص واالستالم صنفا ً أو أكثر من األصناؾ الموردة أو وجد فٌها نقص أو مخالفة للمواصفات أو
العٌنات المعتمدة ٌخطر المورد بأسباب الرفض وٌلتزم المورد بسحب األصناؾ المرفوضة خالل ٌومان على األكثر من
تارٌخ الٌوم التالً إلخطاره ،فإذا تأخر فً سحبها فٌكون للجهة اإلدارٌة الحق فً تحصٌل مصروفات تخزٌن بواقع %2
من قٌمة األصناف عن كل أسبوع تأخٌر .
عند تأخر المورد بتورٌد األصناؾ عن المهلة المخصصة للتورٌد توقع ؼرامات تأخٌر على المورد بواقع ( )%1عن كل
أسبوع تأخٌر وكسر األسبوع أسبوع  ،وبحد أقصى ثالث أسابٌع أي بـ (  )%3من قٌمة األصناؾ المذكورة ،وفً حالة
عدم قٌام المورد بالتورٌد فً المٌعاد المحدد بالعقد ،تقوم وحدة شهادة النٌل الدولٌة باتخاذ أحد اإلجراءٌن التالٌٌن طبقا ً لما
تقرره السلطة المختصة وفقا ً لما تقتضٌه مصلحة العمل:

 شراء األصناف التي لم يقم المورد بتوريدها من غيره على حسابه بذات الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد
عليها بإحدى الطرق المقررة بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات واألحكام الواردة بهذه الالئحة .
 إنهاء التعاقد فيما يختص بهذه األصناف.
وفً هاتٌن الحالتٌن ٌصبح التأمٌن النهائً من حق الجهة اإلدارٌة وٌحق لها أن تخصم ما تستحقه من ؼرامات تأخٌر
وقٌمة الخسائر التً لحقت بها وفً حالة عدم كفاٌتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أي جهة إدارٌة أخرى دون
اللجوء إلى القضاء


شزوط اندفع:







تكون شروط الدفع  % 100بعد التنفٌذ والتورٌد واالستالم .
ال ٌجوز لمقدم العطاء المقبول أن ٌشترط على وحدة شهادة النٌل الدولٌة تموٌله أو مساعدته على فتح أي اعتماد مستندي.
وذلك بخطاب تفوٌض معتمد من
ٌجوز لمقدم العطاء أو مندوبه أن ٌحضر جلسة فتح المظارٌؾ فً الموعد المحدد
الشركة المتقدمة بعطائها.
وحدة شهادة النٌل الدولٌة لها الحق فً تعدٌل العقد بالزٌادة أو النقص فً حدود  %25من إجمالً البنود بذات الشروط
 78من الال ئحة التنفٌذٌة
واألسعار دون أن ٌكون للمتعاقد الحق فً المطالبة بأي تعوٌض عن ذلك إعماالً لنص المادة
للقانون رقم  89لسنة .1998

يًثم انشزكت:
ٌ جب تحدٌد اسم الممثل القانوني للشركة وصفته إلدراج اسمه فً مشروع العقد المزمع إبرامه بعد الترسًة وعلى الممثل
القانونً الحضور إلى مقر وحدة شهادة النٌل الدولٌة فور إخطاره للتوقٌع على العقد.
 تلتزم الشركة المنفذة بتحدٌد مسئول فنً من قبل الشركة للتعامل معه طوال فترة تنفٌذ المشروع.



شروط هاية:
 التنفٌذ فً المدد المحددة للتنفٌذ طبقا ً لما هو وارد بالكراسة.
 كراسة الشروط والمواصفات تعتبر جزء ال ٌتجزأمن العقد الذي سٌوقع بٌن وحدة شهادة النٌل الدولٌة و بٌن الشركة التٌٌتم
الترسٌة علٌها من قبل لجنة البت والترسٌة ،وٌجب اعتماده ا من الشركة الموردةووضع الختم الخاص بها على كل ورقة
منها.
اشتراطات مالم تقبل وحدة شهادة النٌل الدولٌة ذلك
 ال ٌعتد بأى تعدٌل فً كراسة الشروط بسبب ما ٌدونه المتقدم من
صراحة.

 الشركة التى سٌتم ترسٌة العطاء علٌها سوؾ تقوم بتسجٌل الملكٌة الفكرٌة للعالمة التجارٌة التى
قامت بتصمٌمها لشهادة النٌل الدولٌة
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انًىاصفبث انفُيت
Corporate Identity Development
Corporate Identity Development:
The development of the brand in terms of an easy to remember and
impressive brand that reflects the developed positioning (IE: Marketing
Strategy). In this phase a unique logo is created as well as a slogan and
tagline options that will speak of the brand (if needed). By the end of this
phase a brand guide line and brand uses (emblem, Logo size, dos and
don'ts, colors ...etc.) is presented for future communication and
marketing uses. The below will detail the deliverable(s):
Logo:
The logo is one of the most important elements of the brand image. the
logo must best match the field/ industry (education) and image
communicated to the target clientele (ex: parents, educational experts,
schools ...etc.)
Slogan:
A slogan is used as a positioning statement, normally associated with a
brand name to air the recall as well reinforces the brand. The slogan
should be memorable and easily recognized
Brand Guidelines and Controls (CIM):
Guidelines for the application of the Corporate Identity must be
documented to ensure consistency of application and facilitate
ownership and recognition of the visual style. In this stage the CI
Guidelines on the Logo, Logotype and entire visual system will be
presented in a comprehensive style guide prepared in electronic (PDF)
and print-ready format. Design application guidelines as per all elements
above and designed (to a finished art stage for agreed 2D elements(
Budiness Cards , Letterhead , Envelopes , Company Profile , Folders ,
Block Note , Poster , Roll-up , E-mail signature , Web-Site design ONLY
, Facebook layout , Printed ad ( magazine & News paper ) template ,
Booth Design , flyer )
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Business Cards for 20 × 1000 :
Couche,350gm , 4 colors , double side with lamination
Letterhead 10000:
A4 , 4 colors , printing paper 100 gm
A4 envelopes 1000 :
A4 , 4 colors , printing paper 100 gm
American envelopes 1000 :
A4 , 4 colors , printing paper 100 gm
Folders 1000 :
Couche , 350gm , 4 colors , one side
Block note 1000 :
Cover : Couche 350 gm , 4 colors , wired from top
Inserts : 50 pages, printing paper 80 gm , one color
Branded Pens 1000:
Plastic pen with logo printing silk screen one color
Poster :
0.50 × 0.70 Glossy Lamination Matt
Rollup :
0.80 × 200 Glossy Lamination Matt
Company Profile :
A4 , landscape , 20 pages + Cover & Back
Cover : Coche , 350 gm , 4 colors , lamination matt
Inserts : Couche , 200 gm , 20 pages with varnish
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نموذج عقد اتفاق
اسم الجهة  :وحدة شهادة النٌل الدولٌة بصندوق تطوٌر التعلٌم التابع لرئاسة مجلس الوزراء الموضوع :
رقم العقد ..................... :
/ /
إنه فى ٌوم  ............................الموافق
فٌما بٌن كل من :
 - 1اسم الجهة  :وحدة شهادة النٌل الدولٌة بصندوق تطوٌر التعلٌم التابع لرئاسة مجلس الوزراء ومقرها  13 :ش هارون
الدقى – الجٌزة
وٌمثلها فى التوقٌع على هذا العقد السٌد ةا.د  /سالفه أحمد جوٌلى
بصفتها /مدٌر وحدة شهادة النٌل الدولٌة بمقتضى قرار رئٌس مجلس الوزراء رقم  1459بتارٌخ 2016/5/29
(طرؾ أول)
 - 2اسم المورد  ...............................ومقره ....................
وٌمثله فى التوقٌع على هذا العقد السٌد ....................... /بصفته ..........
وٌنوب عنه فى التوقٌع السٌد ...................... /بالتفوٌض رقم ........
(طرؾ ثانى)

تمهيد
بناء على المناقصة / ........الممارسة  ........رقم ( )....لسنة  ............التى طرحها الطرؾ األول بشأن تورٌد
 .........................وف ًقا للشروط والمواصفات الخاصة بموضوع المناقصة  / ..............الممارسة  .............وما
أوصت به لجنة البت فى المناقصات / .....................الممارسة  .................بجلستها المعقودة ٌوم ..............
الموافق  / /من قبول السعر المقدم من  ..................بمبلػ  ...........................فقط
(. ) ...............................
وموافقة السٌد األستاذ .......................... /بتارٌخ / /
على تلك التوصٌة وقد أقر الطرفان بأهلٌتهما وصفتٌهما للتعاقد واتفقا على اآلتى :

( البند األول )
ٌعتبر التمهٌد السابق ومحاضر لجنة البت المشار إلٌها وكراسة الشروط والمواصفات الفنٌة والعطاء المقدم من الطرؾ
الثانى وكافة المكاتبات المتبادلة بٌن الطرفٌن جزء ال ٌتجزأ من أحكام هذا العقد .

( البند الثانى )
ٌلتزم الطرؾ الثانى بتورٌد  ...........................طب ًقا للمواصفات الفنٌة والكمٌات واألسعار المرفقة بقٌمة إجمالٌة
قدرها  ............................شاملة كافة الضرائب والرسوم .

( البند الثالث )

ٌلتزم الطرؾ الثانى بتورٌد األصناؾ الراسٌة علٌه خالل المدة المتفق علٌها بأمر التورٌد وهى
 ................................من تارٌخ الٌوم التالى إلخطاره بكتاب موصى علٌه بعلم الوصول بقبول عطائه من الطرؾ
األول .
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( البند الرابع )
إذا تأخر الطرؾ الثانى فى تورٌد  .............................عن المٌعاد المحدد بالعقد فتوقع علٌه ؼرامة بالنسب وفى
الحدود المبٌنة والمنصوص علٌها بالمواد  23من قانون تنظٌم المناقصات والمزاٌدات الصادر بالقانون رقم  89لسنة ، 98
 94من الئحته التنفٌذٌة .

( البند الخامس )

ٌلتزم الطرؾ الثانى بتسلٌم األصناؾ الراسٌة علٌه بمخازن الطرؾ األول .

( البند السادس )
ٌلتزم الطرؾ األول بسداد قٌمة األصناؾ الراسٌة على الطرؾ الثانى بعد الفحص واالستالم باإلٌصال الرسمى الالزم .

( البند السابع )
إذا أخل الطرؾ الثانى بأى شرط من شروط العقد ٌكون للطرؾ األول دون االلتجاء إلى القضاء فسخ العقد أو إسناد التورٌد
ألٌة جهة أخرى وٌصبح التأمٌن النهائى من حق الطرؾ األول وٌكون له أن ٌخصم ما ٌستحقه من ؼـرامات وقٌمة كل
خسارة تلحق به بما فٌها فروق األسعار والمصارٌؾ اإلدارٌة من أٌة مبالػ مستحقة أو تستحق للطرؾ الثانى لدٌه وفى حالة
عدم كفاٌتها ٌلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أٌة جهة إدارٌة أخرى أٌا كان سبب االستحقاق دون حاجة إلى اتخاذ أٌة
إجراءات قضائٌة وذلك كله مع عدم اإلخالل بحقها فى الرجوع علٌه بما لم تتمكن من استٌفائه من حقوق بالطرٌق اإلدارى

( البند الثامن )
ٌلتزم الطرؾ الثانى بأن ٌقدم فاتورة األصناؾ الموردة من أصل وصورتٌن وفى حالة قٌامه بالتورٌد بناء على طلب
الطرؾ األول إلى جهة أخرى ؼٌر المتعاقد على التورٌد إلٌها ٌجب أن ترافق الفواتٌر مستندات تثبت قٌمة مصروفات النقل
اإلضافٌة حتى ٌمكن رد هذه المصروفات إلى الطرؾ الثانى .

( البند التاسع )
* ٌضمن الطرؾ الثانى صالحٌة األصناؾ التى ٌقوم بتورٌدها ضد عٌوب الصناعة لمدة
...................................................................
* ٌقر الطرؾ الثانى أن لدٌه مركز خدمة وصٌانة بجمهورٌة مصر العربٌة وكذا مركز لتورٌد قطع الؽٌار لألصناؾ التى
ٌقوم بتورٌدها .
* ٌتعـٌن على الطرؾ األول اختبار عٌنة عشوائٌة من األصناؾ الموردة بمخازنه قبل قبول الكمٌة الموردة وسٌتم الدفع بعد
عمل التجارب والفحص واالستالم للكمٌة المقبولة فقط .
* ٌتم تقدٌم شهادة اختبار المصنع أو إجراء تحلٌل معملى وذلك حسب ما ٌتطلبه نوعٌة الصنؾ المورد .
* أٌة اشتراطات خاصة أخرى تراها الجهة اإلدارٌة الزمة لتنفٌذ هذا العقد .
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( البند العاشر )
قام الطرؾ الثانى بإٌداع خزٌنة الطرؾ األول مبلػ  ................بموجب خطاب ضمان نهائى رقم ...................على
بنك  ..................وهو قٌمة التأمٌن النهائى المستحق بواقع  %5من القٌمة اإلجمالٌة وال ٌرد للطرؾ الثانى إال بعد
انتهاء مدة الضمان .

( البند الحادى عشر )
تسرى أحكام القانون رقم  89لسنة  98صادر بشأن تنظٌم المناقصات والمزاٌدات والئحته التنفٌذٌة وتعدٌالتها على هذا
العقد .

( البند الثانى عشر )
تختص محاكم مجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التى قد تنشأ من جراء تنفٌذ أو تفسٌر هذا العقد .

( البند الثالث عشر )
أقر الطرفان بأن العنوان الوارد بهذا العقد محالً مختارً ا لهما وأن كافة المكاتبات والمراسالت التى ترسل علٌه تنتج كافة
آثارها القانونٌة وفى حالة تؽٌٌر أحد الطرفٌن لعنوانه ٌتعٌن علٌه إخطار الطرؾ اآلخر بالعنوان الجدٌد بخطاب مسجل بعلم
الوصول .

( البند الرابع عشر )
حرر هذا العقد من ثالث نسخ تسلم للطرؾ الثانى نسخة واحدة منها واحتفظ الطرؾ األول بباقى النسخ للعمل بها عند
اللزوم .
الطرؾ األول

الطرؾ الثانى

ملحوظة :
تم إفراغ مشروع هذا العقد فى الصٌؽة القانونٌة التى أقرتها اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة
بتارٌخ 2004/3/10
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انًظروف انًانى
نهًًارسةانًحذودة
تصًيى وتطىير انهىية انًؤسسية
Corporate Identity Development
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انؼرض انًاني
االجمالى

السعر

الكمية

إسم الصنف

البند

Logo

األول

Slogan

انثاَى

Brand Guidelines and Controls (CIM)

انثانث

Stationary Development and printing

20000

Business cards for 20 x 1000

10000

Letterhead 10000

1000

A4 Envelop (different sizes) 1000

1000

American Envelopes

1000

Folders1000

1000

Block note1000

1000

Branded pens 1000

100

Poster

5

Rollup

1000

انرابغ

Company Profile

total

ادارة مشتريات
وحدة شهادة النيل الدولية
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