جامعة طنطا
المستشـفيات الجامعية
توريدات المستلزمات الطبية
***********************

كـــراســـة
الشــروط والمــواصفــات الخـاصـة
بالمناقصة العامة للمستلزمات الطبيـة
المستهلكة للعام المالى 2018 /2017
ألقسـام :األشعة التشخيصية والتصويرالطبى
جلســة 2017 / 8 / 27

جـامعة طنـطا
المستشـفيات الجامعـية
توريدات المستلزمات الطبية المستهلكة

*******************************

كـراسـة الـشـروط والـمواصفـات الخاصـة بمناقصة المستلزمات
الطبية المستهلكة ألقـسـام  :االشعة التشخيصية والتصويرالطبى
للعـام المالـى 2018/2017
الـشــروط :ـــــ
1ــ تعتـبرأحكام القانـون رقـم  89لســنة 1998م والئحتة التنفـيذية جزء اليتجـزأ من تـلك الشـروط .

2ـــ عـلى المتقـدم أن يكـون مقـيد بسجل قـيد المـوردين بالمستشفيـات وذلك بتقـديم صورة مـن البطاقة
الضريبيـة والملف الضريبى ورقـم التسجـيل الضريبى وصـورة شهـادة تسجيل الضريبـة علـى القـيمـة
المضافة والسجـل التجـارى .
3ــ يشترط إرفاق العطاء الفنى بصورمن البطاقة الضريبية ـ القـيد بالسجل التجارى ـ شهادة تسجيل الضريبة
القيمة المضافةــ أصل كـراسة الشروط مختومة بختم مقـدم العطاءــ المواصفات والشروط الفنيةــ وإستمارة

14س سارية المفعـول للوكالء التجاريـون وعقــد تــوزيع موثـق من جهات التـوثيق المختـصة بالنسبة
للموزعين ــ وللمستشفـيات الحق فى االطالع على أصول تـلك المستندات والمظـروف االخرمالى يرفـق
فـيه قـائمة بأسعارالبنـود .

4ــ البـد من تسجـيل الشـركة على بـوابة المشـتريات الحكومية .
5ــ مـدة سـريـان العطـاء ثـالثـة أشــهر.
6ــ البــد مـن تقـديـم عـينات غــيرمنتهـية الصالحـية لألصنـاف المقدمة وذلك عـن كل صنف على حـده
علـى أن يـوضح غـالف العـينة إسـم ورقـم الصنـف وبلــد المنـشـأ وإسـم الـشركة وذلك للحكـم عليـها مـن
اللجـنـة الفـنيـة  .ويحق للجـنة الفـنية تجربة العـينـات المقـدمة مهـما كــان ثمنهـا وذلك للحكم عليهـا ولـن
يلتفـت إلى الصنـف الذى لـم يقـدم عنــه عينـة مهمـا كـان ثمنـة حيث أن الحكم على العينـة المقدمة علـى أن
تسلـم العينات قـبل تاريـخ جلـسة فتح المظاريف الفنيـة بمـدة التقـل عـن 72سـاعة حتى يتـم مراجعتـها
وإستالمها  .وإذا كان للبنـد الـواحد أكـثرمن مقـاس يتـم تحـديـد المقـاس المطلـوب تـوريـدة حسـب إحتيـاجات
المستشفيات .

ـ

7ــ العطاء قـابل للتجـزئة وللمستشفيات الحق فـى زيـادة أوتقليـل الكميات حسب االحتياج الخاص بالمستشفيات .
8ــ يـحق للمستشفيات إستبـدال أوإرجاع األصنـاف قـبل إنتهـاء تاريخ الصالحية بثــالث شهـور .كما تلتزم
الشـركة بتغـيراالصنـاف الـتى تـم تـوريـدها وتـالحظ تغيرات فيزيائيـة أوكميائيـة لها خالل فـترة صالحيتها
مـن حق المستشفـيات إستـبدال وإرتجـاع أى كمـية مـن االصنـاف المـوردة إذا ثبـت عــدم كفــاءة الصنف فـى
االستخـدام حتى وإن كان الشكل الخارجى والـرقم الكودى مقـبول مـن اللجنــة الفـنيـة على أن تخصم الكمـية
المستخدمة التى وردت فى الشكوى تخصم مـن حساب الشركـة الموردة .
9ــ ضـرورة أن تكـون الشـركـة المتقـدمة لهـا سـابق أعمالهـا فـى المستشفـيات الجامعـية على مسـتوى
الجهـورية وإرفــاق مايـدل علـى ذلك .

كـراسة الـشـروط والـمواصفـات الـخاصـة بمناقصـة المستلزمات الطبية
المستهلكة ألقـســام  :االشعة التشخيصية والتصويرالطبى
للعـام المالـى 2018/2017
10ـ ضـرورة تقــدم تـأمـين إبتـدائى قــدرة ( )20000جنيها فقـط وقــدرة ( عشــرون ألف جنيهـا الغــــير)
نـقـدا أوبشـيك مقبــول الدفع بإسـم الـوحدة الحسابيـة لمستشفيـات جامعـة طنـطا أو بخطاب ضـمان
غــيرمشروط مدة سريانه التقـل عـن ثالثـة أشهـروعـلى أن يتـم وضع الـتأمين االبتـدائى داخلالمظروف
الفـنى .
 11ــ يتـم تقـديـم تـأمـين نهــائى  %5مـن قيـمة األ صنـاف الـراسـية نقـدا ً أو بشـيك مقــبول الـدفــع أو
بخطاب ضمان غــيرمشــروط بأسـم الوحـدة الحسـابية بمستشـفيات جامعـة طـنطا وفـى مـوعــد أقصاه
عشــرأيــام تبــدأ مـن اليـوم التـالى من تاريخ إخطارة بقبـول عطاءه  .ويتم االحتـفاظ بالتأمـين النهـائى
بأكمـلة إلى أن يتـم تنفـيذ العـقـد بصفـه نهـائيـة طبقـا ً للـشروط
12ـ التوريد حسب احتياجات المستشفيات وذلك بناءعلى اخطارالشـركة بذلك وفى خالل خمسة عـشريـوما .
13ــ الـدفـع بعـد االسـتالم والفحص والقبـول والتسليـم مخـازن المستشفـيات الجامعيـة بطنطا على أن تكـون
الفـاتـورة مترجمة باللغـة العـربية وتكـون من أصل  +صورة مـوضـح بـها تـاريـخ الصالحـية ومطـابقة ألمـر
التوريد ومـوضح بها رقم البنـد  .وعلى أن تسـلــم صـور للـتـوريـدات قبـل التسـليـم .

14ــ تسحب كراسة الشروط والمواصفات نظيرسـداد مبلغ ( )200جنيها ً تسـدد نـقـدا ً بخزينـة المستشفيـات

15ــ تـقـدم العطـاءات بإسـم السـيد االستاذ الدكتـور/عميد الكلـية ورئيـس مجلـس إدارة الـمستشفـيات
الجامعـية بطنطا بموعـد أقصاة الساعة الـثانية عـشرظهـرا ً يـوم االحـد المـوافـق  2017/ 8/27م
ولـن يلتفت إلـى العطاءات التى تـرد بعـد هــذا الموعـد وذلك وفقــا ً لقـانـون 89لســــنة  98والئحـته
التنفيذية فى هذا الشأن .

مديـرعـام الشئون المالية

جامعه طنطا
المستشفيات الجامعية
المستلزمات الطبية المستهلكة
*******************

كـراسة الشــروط والمواصفات الخاصة بمناقصة المستلزمات الطبيــة
المستهلكـة ألقســام :ــ االشعـــة التشخيصـية والتصويـرالطبـى

للعـام المالى 2018/2017
األصنـــــــــــــاف

بند

الوحدة الكمـية

1

أفــالم دراى لـيزر تتـوافــق مـع الكـامـيرات الموجودة
بالمستشفيات

أفالم أشعـة كــوداك لـيزر17× 14 Dry

علبة

أفـالم أشعة كــوداك لـيزر 14×11 Dry

20

120

أفـالم أشعة كــوداك لـيزر 10 ×8 Dry

"

العلبـة  125فيـلم

"

80

أفــالم دراى لـيزر تتـوافــق مـع الكـامـيرات الموجودة
بالمستشفيات

أفالم أشعـة كونيكـا لـيزر17× 14 Dry

20

أفـالم أشعة كونيكـا لـيزر 14×11 Dry

علبة

120

أفـالم أشعة كونيكـا لـيزر 10 × 8 Dry

"

80

العلبـة  125فيـلم

"

المالحظات

