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 الشروط والمواصفات الفنية  ة كراس 

  في المناقصة العامة
 

 
 إلعمال األمن و الحراسة  
 لمجمع ومول المواردي

 )لمدة ثالث سنوات ( 
 ألحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون وفقًا  

 و الئحته التنفيذية  2018لسنة   182رقم 
 

 لتجزئة العملية غير قابلة ل 
 
 

 
جنيهووا وفقووًا لئ وورائر الووواردة بالمووادة رقووم  299يكووون ثمووا ةراسووة ال ووروا و الموا ووفات 

( ما الالئحة التنفيذيووة لقووانون تنظوويم التعاقوودات التووى تبرمهووا الجهووات العامووة سووالفة 36)
ويكون فتر المظاريف الفنية في تمام الساعة الثانيووة ع وور ًهوورًا بالجئسووة العئنيووة   الذةر،
اإلدارة العامووة لئ وو ون  -بووالمبنى البر ووي اووداوان عووام محافظووة القووا رة مووة المنعقوودة العا

 2022/  1/   10الموافق    االثنينيوم المالية  

  جنيهات لصندوق دعم األشخاص ذوي اإلعاقة   5و خالف   

 ضريبة القيمة المضافة   %14باإلضافة إلي 
 هوووووووووووووووواالكراسووووووووووووووووة البيوووووووووووووووور مختومووووووووووووووووة بخوووووووووووووووواتم الجمهوريووووووووووووووووة ال يعتوووووووووووووووود ا
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 "مقدمة "
في إطار رغبة محافظة القاهرة من خالل  اإلدارة المركزية للشئون المالية بإدارة التعاقدات في  

العملية غير قابلة للتجزئة   لمجمع ومول الموارديطرح مناقصة عامة ألعمال األمن و الحراسة  
 ل الموارديلمجمع ومو) لمدة ثالث سنوات( للوصول إلى أعلى مستوى من األمن و الحراسة  

وفقا للمواصفات وأعمال الخبرة  مع أصحاب الخبرة العالية وبما يتفق مع الخبرة العالمية وذلك  
الــــقرارات بــكافة  االلتـــزام  يتم  أن  على  المطلوبة  األعداد  ضوء  في  القوانين   المرفقة  و 
و األعداد        المنظمة لذلك فقد قررت طرح مناقصة عامة بشأن ذلك وفقاً للمواصفات والشروط

 0المطلوبة و الموضحة  بكراسة الشروط و المواصفات الماثلة  
ــن  ــال األمــ ــي مجــ ــة فــ ــركات المتخصصــ ــوة الشــ ــى دعــ ــاهرة( إلــ ــة القــ و تهدف)محافظــ

لمجمــــع الحراســــة والحراســــة  لتــــوفير أفضــــل و أعلــــى مســــتوى مــــن أفــــراد األمــــن و 

 0وبأقل قيمة مالية وبأعلى كفاءة  ومول المواردي

ــوم محا ــا تقـ ــاييركمـ ــق معـ ــمان تحقيـ ــدابير لضـ ــن تـ ــزم مـ ــا يلـ ــاذ مـ ــاهرة  باتخـ ــة القـ  فظـ

ومبـــــادف تكـــــافع الفـــــري وتعزيـــــز الشـــــفافية والنزاهـــــة والعدالـــــة والمســـــاواة فـــــي 

المنافســــة بــــين المتقــــدمين فــــي المعاملــــة وعــــدم التحيــــز ألى مــــنهم أو التمييــــز بيــــنهم 

ـــديد اال ــن خـــــالل تحـــ ـــي مــ ـــاال الحكومــ ــز كفــــــاءة اإلنـفــ ــا تعزيــ حتياجــــات ، وأيضــ

ــاء علـــى  ــائزة بنـ ــرك  الفـ ــع الشـ ــناد مـ ــر اإلسـ ــدار أمـ ــة و إصـ ــات الحكوميـ ــة للجهـ الفعليـ

 0األسعار التي سيتم التوصل إليها 

ــة  - ــاريف الفنيــ ــت  المظــ ــة فــ ــروا جلســ ــة إن يحضــ ــركات المتقدمــ ــحاب الشــ ــوز ألصــ يجــ

 والمالية

كمـــا يجـــوز أن يحضـــر منـــدوب مفـــوج مـــن الشـــركة بموجـــب تفـــويج ويخـــول لـــ    -

 0حيات الالزمة قانوناً في هذا الشأن  كافة الصال

 أعضاء اللجنة 

 

 

 

 

-1- 

 

 



 CAIRO GOVERNORATEمحافظة القاهرة 
 إدارة التعاقدات  

------------------------------------------------------------------------------------------
---- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 عابدين    –محافظة القاهرة  –إدارة التعاقدات:مكتب  

 

 محتويات كراسة الشروط والمواصفات : -1

 الشروط العامة للمناقصة  ▪

 0المواصفات الفنية العامة الشروط و  ▪

 0المواصفات الفنية الخاصة الشروط و  ▪

 األعداد المطلوبة  ▪

 0العقد النموذجي  ▪

 الشروط العامة   ▪
 ة االحتيال والفساد  األخالقيات ومكافح -1

تقووووووف م القوووووة القوووووا رم بة طووووواة جموووووام رماتوووووة المنال وووووة ومنووووو  المماة وووووات 

االرتكاةتوووة لوووي روووات موووا  ذا ت ووويق لموووا وجوووود اتفوووام تو تعاقووود تو ت وووادت معلوموووات 

بصوووووةم م اأوووورم تو ريوووور م اأوووورم تو تن وووويك مووووق  وووو ت ال يوووور  وووووا   ووووا  ذلوووو  

بالجمووووة وصووووار  العطووووا  تو بوووويق ا  مووووق المختصوووويق تو ريوووور   مووووق المووووو فيق 

بووووويق تصووووو ا  العطوووووا ات ليموووووا بيووووونم  تو ريووووور   موووووق المتعوووووامليق مووووو  الجموووووة 

 0ب    األروات 

 وعلى الجانب األخر يجب على الشركات المتنافسة إبالغ الجهات المختصة فورا عن 

تي تصوووورر ريوووور قووووامومي تو ريوووور مشووووروج مووووق ق وووو  ت  مو وووو  تو جمووووة 

 ه المناقصووووة   مووووق أووووبمر التووووب ير بطرتووووك مووووق الجمووووات ذات الصوووولة بتنفيوووو   وووو

م اأوووور تو ريوووور م اأوووور لووووي  جوووورا ات المناقصووووة  مقيوووور ال صوووووت علوووو  

مزاتووووا ماليووووة تو تتووووة مزاتووووا ت وووور  تو ت  ترتيوووو  م اأوووور تو ريوووور م اأوووور بوووويق 

تي مووووووق األطوووووورار ب وووووورة ت قيووووووك مصوووووول ة أخصووووووية تو  وووووودر ريوووووور 

 مشروج 

 
 أعضاء اللجنة

 

 

 

                                              -2- 

 



 CAIRO GOVERNORATEمحافظة القاهرة 
 إدارة التعاقدات  

------------------------------------------------------------------------------------------
---- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 عابدين    –محافظة القاهرة  –إدارة التعاقدات:مكتب  

 

وتشووووم  ذلوووو  التووووب ير لووووي ارجوووورا ات بصوووووةم ريوووور مشووووروعة ليمووووا تتعلووووك 

بمووووو ه المناقصوووووة  بمووووودر  ووووووعار تو  ووووووراة تو تمدتووووود تي موووووق األطووووورار 

بصوووووووةم م اأوووووورم تو ريوووووور م اأوووووورم تو التووووووب ير علوووووو   ووووووير  جوووووورا ات 

اردال  الت قيقوووووووات   تو تعطيلموووووووا تو تزوتر وووووووا تو ت يير وووووووا تو   فا موووووووا   تو 

بمعلوموووووات  مأوووووللة تو  اذبوووووة لجموووووات الت قيوووووك لعرقلوووووة  وووووير ت  ت قيوووووك 

بشوووووب  تتوووووة أوووووكاو  تو  دعوووووا ات بوجوووووود مماة وووووات ل ووووواد تو ارتيوووووات تو 

  وووووراه تو تواطووووو  تو تمدتووووود ت  طووووورر تو  ت ا ووووور لمنعووووور موووووق اربووووو   عوووووق 

 0معلومات لدتة والمرت طة بالت قيك  
 

 القوانين واللوائح المنظمة بالمناقصة -2

تخأ    ه المناقصة ألركاف قامو  تنقي  التعاقدات التي ت رمما الجمات العامة الصووادة بالقووامو  

 2019ل وونة    692وال  تر التنفي تة الصادةم بقراة ومتوور الماليووة ةقوو     2018( ل نة  182ةق  )

وتمكق ت مي  صوةم ا ترأادتة مق القوواموميق المشوواة  ليممووا بوودو  مقابوو  ودو  تدموو  م وو ولية 

 ( www.etenders.gov.egعل  الم القة مق   ت بوابة التعاقدات العامة  ) 

لعووووواف  200وتركووووواف قوووووامو   دعووووو  األأوووووخاب ذوي ارعاقوووووة الصوووووادة بالقوووووامو  ةقووووو   ▪

2020 . 

وذلوووو   ليمووووا لوووو  توووورد بشووووبمر موووول  وووواب لووووي  را ووووة الشووووروط والمواصووووفات    ▪

  0مكملر لمما وتعت ر   ه األركاف جز اً ال تتجزت مق الكرا ة والعقد و
 لغة تقديم العطاء :   -3

الل وووووة العربيوووووة  وووووي الل وووووة المعتمووووودم لوووووي  را وووووة الشوووووروط والمواصوووووفات والعقوووووود  ▪

وجميووووو  الم اوووووور والمرا ووووو ت ورير وووووا موووووق الم وووووتندات ذات الصووووولة بمووووووووج 

ولووو  رالوووة تقووودت  م وووتند بوووبي ل وووة ت ووور  تتعووويق ترجمتووور  لووو  الل وووة  –الطووورا والتعاقووود 

وتعت وووور الوووونل العربووووي  ووووو  –دف العطووووا  مووووق مكتوووو  معتموووود العربيووووة عووووق طرتووووك مقوووو

  0المعوت علير لي رالة اال ت ر تو االلت اس لي المأمو   

 
 أعضاء اللجنة
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 الشكاوى : -4

لووووي رالووووة مخالفووووة جمووووة الطوووورا لكرا ووووة الشووووروط والمواصووووفات تو ألركوووواف قووووامو   ▪

تووووي ت رممووووا الجمووووات العامووووة وال  توووور التنفي تووووة  ووووالفي الوووو  ر  ت ووووك تنقووووي  التعاقوووودات ال

لصووووار  العطووووا  التقوووودف بشووووكو   لووووي  داةم التعاقوووودات بالجمووووة ارداةتووووة تو  لووووي مكتوووو  

أووووكاو  التعاقوووودات ال كوميووووة التوووواب  لوووووماةم الماليووووة   وتووووت  ل وووول الشووووكو  واتخوووواذ 

( مووووق قووووامو  تنقووووي  5ةقوووو  ) قووووراة بشووووبمما ولقووووا لءركوووواف وارجوووورا ات الووووواةدم بالمووووادم

( مووووق ال  توووور التنفي تووووة   المشوووواة 6التعاقوووودات التووووي ت رممووووا الجمووووات العامووووة   والمووووادم )

لوووي رالوووة وجوووود أوووكوي توووت  تقووودتمما  لوووي مكتووو  أوووكاو  التعاقووودات  ليمموووا 

ال كوميووووووة بوووووووماةم الماليووووووة للنقوووووور وال وووووو  لووووووي الشووووووكوي وت وووووووتة 

  الموووو  وة ولقووووا للمواعيوووود الخ لووووات علووووي ا  تووووت  تقوووودت  الشووووكوي للمكتوووو 

  -اآلتية :
 المدم الم موا بما         ال الوووووووووووووووووة             ف

أوووووكاوي متعلقوووووة بوووووةجرا ات الطووووورا  1

 و را ة الشروط 

ق وووووو  الموعوووووود الم وووووودد لفوووووو  

المقووووواةت  الفنيوووووة بيوووووومي عمووووو  

 علي االق  

ق وووووو  الموعوووووود الم وووووودد لفوووووو   أكاوي متعلقة بال   الفني 2

مقوووواةت  الماليوووور بيووووومي عموووو  ال

 علي االق 

ق وووووو  الموعوووووود الم وووووودد للتعاقوووووود  أكاوي متعلقة 3

 بيومي عم  علي االق 

تووووت  تقوووودتمما بعوووود تووووومي عموووو  علووووي  أكاوي متعلقة 4

اال ثووووور موووووق صووووودوة القوووووراة الووووو ي 

 تتأرة لير الشا ي  
 أعضاء اللجنة
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 الموافقة على الشروط :   - 5

لقتووووور علووووو   الوووووة الشوووووروط والمواصوووووفات  الوووووواةدم تقووووور صوووووار  العطوووووا  بموا

بالكرا ووووة   وتعت وووور اأووووترا ر لووووي المناقصووووة و ووووداد التووووبميق الم قوووو   قووووراةاً منوووور 

 0ب ل    وال تق   منر بعد ة و المناقصة   ر ذل  

 :التأمينات وطريقة سدادها وردها   -6

 : التبميق الم ق  : توالً  ❖

 بةروووود  وت وووودد جنيموووواً(65000)مقووووداةه تلتووووزف صووووار  العطووووا  بووووبدا  تووووبميق م قوووو  

( مووووق ال   ووووة التنفي تووووة لقووووامو  تنقووووي  التعاقوووودات 31بالمووووادم ةقوووو  ) مالصوووووة الم وووودد

ً وتجووو  ا  تكوووو  التووووبميق  الوووو  ر التوووي ت رمموووا الجمووووات العاموووة  وووالفة   الم قووو  صووووال ا

وقووواب   العطوووا  لمووودم    ووويق توموووا بعووود امتموووا  مووودم  ووورتا  العطوووا  تو مووودم مووود  ووورتا  

وت ووووت عد العطووووا  الوووو ي ال توووو دي التووووبميق  العطووووا  للتجدتوووود دو  الرجوووووج  لووووي مقوووودف 

             الم ق   ام ً ومرلقاً دا   المقرور الفني 

  -باحدي الصور اآلتية : و يتم ذلك         
  االلكترومي:الدل  والت صي    •

موووودم ريوووور مقتوووور  بموجوووو   طووووا  وووووما  صووووادة مووووق تروووود المصوووواةر الم ليووووة المعت •

بووووب  قيوووود تو أوووورط وا  تقوووور ليوووور المصوووورر ببموووور توووودل  ت وووو  تموووور الجمووووة ارداةتووووة 

 0المطلو  م لغ توام  التبميق النما ي المطلو  

 صوووووماً موووووق م وووووت قاتر الصوووووال ة للصووووورر موووووق عمليوووووات ت ووووور  لوووووي ذات الجموووووة  •

ي ارداةتووووة تو رير ووووا ولوووو  الوقوووو  الم ووووودد لل ووووداد وتووووت  االرتفووووا  بالتووووبميق النموووووا 

ل وووويق االمتمووووا  مووووق   ووووناد األعمووووات بالكاموووو  و الق وووووت    ولوووو  رالووووة عوووودف تدا وووور لووووي 

بموجوووو    طوووواة بكتووووا  تر وووو  لوووور بخدمووووة  –المملووووة الم ووووددم جووووام للجمووووة المتعاقوووودم 

ال رتوووود ال وووورت    عووووق طرتووووك المي ووووة القوميووووة لل رتوووود موووو  تعزتووووزه لووووي ذات الوقوووو  

دو  راجوووووة التخووووواذ ت   جووووورا  بال رتووووود االلكتروموووووي تو الفوووووا   ب  ووووو  األرووووووات و

ت وووور    ل ووووا  العقوووود تو تنفيوووو ه بوا ووووطة تروووود مقوووودمي العطووووا ات التاليووووة لعطا وووور ب  وووو  

 0ترتي  تولوتاتما  

  أعضاء اللجنة
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و ذا ام    مقدف العطا  مق العملية ق   الميعاد الم ودد لجل وة لوتل المقواةت  الفنيوة تصو ل  -

دو  راجة  لوي تن يور تو  مو اة تو االلتجوا   لوي القأوا  تو   التبميق الم ق  رقاً للجمة ارداةتة

اتخاذ تتة  جرا ات تو تقاموة الودلي  علوي رودور وورة وتورد التوبميق الم قو   لوي تصو ا  

 0العطا ات رير المق ولة لنيا لوة امتما  جمي   جرا ات مررلة ال   الفني 

 التأمين النهائي :  -ثانيا:  ❖

مووووق قيمووووة العقوووود  %5توووو د  التووووبميق النمووووا ي بن وووو ة علوووو  صووووار  العطووووا  الفووووا ز ت  

 وووو ت عشوووورم تتوووواف عموووو  ت وووودت مووووق اليوووووف التووووالي ر طوووواةه  بق وووووت عطا وووور وت وووودد 

( موووووق ال   وووووة 82التوووووبميق النموووووا ي بةرووووودي الطووووورم المنصووووووب عليموووووا بالموووووادم )

 0 التنفي تة المشاة اليما

  -باحدي الصور اآلتية : ويتم ذلك 

 0رومي الدل  والت صي  االلكت •

بموجوووو   طووووا  وووووما  صووووادة مووووق تروووود المصوووواةر الم ليووووة المعتموووودم ريوووور مقتوووور   •

بووووب  قيوووود تو أوووورط وا  تقوووور ليوووور المصوووورر ببموووور توووودل  ت وووو  تموووور الجمووووة ارداةتووووة 

 0المطلو  م لغ توام  التبميق النما ي المطلو  

 صوووووماً موووووق م وووووت قاتر الصوووووال ة للصووووورر موووووق عمليوووووات ت ووووور  لوووووي ذات الجموووووة  •

 ووووا ولوووو  الوقوووو  الم ووووودد لل ووووداد وتووووت  االرتفووووا  بالتووووبميق النموووووا ي ارداةتووووة تو رير

ل وووويق االمتمووووا  مووووق   ووووناد األعمووووات بالكاموووو  و الق وووووت    ولوووو  رالووووة عوووودف تدا وووور لووووي 

بموجوووو    طوووواة بكتووووا  تر وووو  لوووور بخدمووووة  –المملووووة الم ووووددم جووووام للجمووووة المتعاقوووودم 

لووووي ذات الوقوووو  ال رتوووود ال وووورت    عووووق طرتووووك المي ووووة القوميووووة لل رتوووود موووو  تعزتووووزه 

بال رتووووود االلكتروموووووي تو الفوووووا   ب  ووووو  األرووووووات ودو  راجوووووة التخووووواذ ت   جووووورا  

ت وووور    ل ووووا  العقوووود تو تنفيوووو ه بوا ووووطة تروووود مقوووودمي العطووووا ات التاليووووة لعطا وووور ب  وووو  

 0ترتي  تولوتاتما  

وتكووووو  التووووبميق النمووووا ي وووووامناً لتنفيوووو  العقوووود و وووواةتاً رتووووي امتمووووا  موووودم العقوووود وتوووورد 

 0لوة امتما  مدم العقد  ام ً 

واذا لوووو  توووو د صووووار  العطووووا  الفووووا ز التووووبميق النمووووا ي  وووو ت المملووووة الم ووووددم   جووووام 

للجمووووة ارداةتووووة  ل ووووا  العقوووود تو تنفيوووو ه بوا ووووطة تروووود مقوووودمي العطووووا ات التاليووووة لعطا وووور 

  0ب    ترتي  تولوتاتما  

 أعضاء اللجنة
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ي تصوووو ل التووووبميق الم قوووو  رقوووواً للجمووووة ولووووي جميوووو  روووواالت عوووودف  ووووداد التووووبميق النمووووا 

ارداةتوووة    موووا تكوووو  لموووا ت  تخصووو  قيموووة  ووو    ووواةم تل وووك بموووا  ذا ت ووويق ت  صوووار  

العطوووا   وووو المت ووو   ليموووا وذلووو  موووق ت  م وووالغ م وووت قة تو ت وووت ك لووودتما ولووو  رالوووة 

عووودف  فاتتموووا تلجوووب  لووو   صووومما موووق م وووت قاتر لووود  جموووة  داةتوووة ت ووور  تتوووا  وووا   ووو   

  وذلووو   لووور مووو  عووودف ار ووو ت ب قموووا لوووي الرجووووج عليووور قأوووا ياً بموووا لووو   اال وووت قام

  0تتمكق مق ا تيفا ر مق رقوم بالطرتك االداة  

 صالحية سريان العطاءات :  -7

) ت قوووو  العطووووا ات مالوووو م المفعوووووت و ريوووور جووووا ز الرجوووووج ليمووووا مووووق وقوووو  تصوووودتر ا 

الم وووودد لفووووتل  ت وووودت مووووق التوووواةت  لمدددددع تسددددعون يومددددا بمعرلووووة مقوووودميما وذلوووو  

بالتر وووووية ق ووووو  امتموووووا  مووووودم  ووووورتا   واأل طووووواةالمقووووواةت  الفنيوووووة   وتوووووت  ال ووووو  

بعوووود  –العطووووا ات   لووووادا تعوووو ة ال وووو  وار طوووواة بالتر ووووية ق وووو  ذلوووو     ووووا  للم القووووة 

مووووود مووووودم  ووووورتا  العطوووووا ات ومووووودم صووووو رية التوووووبميق  –موالقوووووة ال ووووولطة المختصوووووة 

العطووووا ات  تابووووة بوووو ل  علووووي ا  تووووت   الم قوووو  لموووودم منا وووو ة   وتجوووو  ت طوووواة مقوووودمي

   األقوووو ذلوووو   لوووور ق وووو  امتمووووا  موووودم  وووورتا  العطووووا ات بخم ووووة عشوووور توموووواً علووووي 

وت وووت عد  ووو  عطوووا  لووو  تق ووو  صوووار ر مووود مووودم  ووورتا  عطا ووور  تابوووة وتووورد  ليووور تبمينووور 

  0لوة امتما  مدم  رتا  العطا  ( 

  -استيفاء و استيضاح العروض الفنية : -8

وا تيأاا العروة الفنية المقدمة مق تص ا  العطا ات ولقواً لءركواف الوواةدم بالموادم   ) تت   ا تيفا 

  ( مق ال   ة التنفي تة لقامو  تنقي  التعاقدات التي ت رمما الجمات العامة  الفة ال  ر (67)

 للجنة الفنية بنا  علي طل  لجنة ال   ا تيفا  ال ياموات والم وتندات التوي ت واعد اللجنوةتجوم   -

التقرتر الفنوي الو مف    عدادالعطا ات بما تعينما لي    تص ا  علي ا تيأاا تي اموة لنية مق  

ولوي رالوة عودف ا وتجابة صوار      طواة  وذل    ت مدم التتجاوم    وة اتواف موق تواةت   

 و ت المودم   بعطا ورالفنيوة    األمووةالعطا  لطلو  ا وتيفا  ال ياموات تو الم وتندات ال تيأواا  

اللجنة والموو ة بطل ر اليما تت  ا ت عاد عطا ر باعت اةه رير واول او رير قاب  الم ددم مق  

  0م  العطا ات اال ري  للمقاةمة

 أعضاء اللجنة

 

 

 

 

- 7 - 



 CAIRO GOVERNORATEمحافظة القاهرة 
 إدارة التعاقدات  

------------------------------------------------------------------------------------------
---- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 عابدين    –محافظة القاهرة  –إدارة التعاقدات:مكتب  

 

 مسئول التنفيذ بالشركات المتعاقدع : -9

الرا ووووي عليمووووا المناقصووووة لووووي تنفيوووو  ا للعقوووود بتعيوووويق تروووود مووووو في            ةتلتووووزف الشوووور 

وتقوووودت  الم ووووتندات المتفووووك  راة( وذلوووو  للتن وووويك معوووور بشووووب  تنفيوووو  العقوووود) متخوووو ي القوووو

  0عليما بموج  تفوت  ة مي لم ا المو   مق الشر ة 

 كراسة الشروط  -10

المتقدمووووة  بتقوووودت  الن ووووخة األصوووولية مووووق  را ووووة الشووووروط والمواصووووفات  ةتلتووووزف الشوووور 

  ق ووووال موووق الشوووور ة عليموووا طوووواب  الشوووميد وتعت ووور ذلوووو موقعوووة ومختوموووة بخوووات  الشووور ة

بكوووو  مووووا وةد ليمووووا وتعت وووور  را ووووة الشووووروط والمواصووووفات جووووز ا ال تتجووووزت مووووق العقوووود 

الوووو ي  وووويوق  بوووويق الجمووووة المتعاقوووودم وبوووويق الشوووور ة التووووي  ي ووووند  ليمووووا تعمووووات األمووووق 

وال را ووووة وال تعتوووود بووووبي تعوووودت  لووووي الكرا ووووة ب وووو   مووووا تدوموووور الشوووور ة المتقدمووووة مووووق 

 0اأتراطات 

 طاءات :تقديم الع -11

تقوووودف العطووووا ات رداةم التعاقوووودات بوووودتوا  عوووواف م القووووة القووووا رم   مووووق تصوووو ابما تو 

مووووق تفووووووومر أوووورتطة تقوووودت  التفوووووت  الوووودات علووووي ذلوووو  تو مووووق و   موووو    وذلوووو  

علووووي مموووووذ  العطووووا  الموووودة  بالكرا ووووة والمختوووووف بخووووات  الم القووووة   موقعووووة عليمووووا 

 ً  للشووووروط الم ووووددم بالكرا ووووة وألركوووواف مووووق تصوووو ابما بالل ووووة العربيووووة   ومعوووودم ولقووووا

 قامو  تنقي  التعاقدات التي ت رمما الجمات العامة وال  تر التنفي تة  الفي ال  ر 

ترووود ما للعووورة الفنووووي واأل ووور للعووورة المووووالي  يقدددددع العطدددداء فددددي مظددددروفين مغلقددددين

وتجووو  ت  تث ووو  علوووي  ووو  موووق مقرولوووي العطوووا  الفنوووي والموووالي موعووور موووق الخووواة    

المقووووروليق دا وووو  مقوووورور م لووووك بطرتقووووة م كمووووة توووووول ا وووو  م القووووة  موووو  وووووو 

القوووووا رم وعنووووووا   داةم التعاقووووودات   وموووووا تفيووووود ت  موووووا بدا لووووور المقووووورور الفنوووووي 

والمقووووورور الموووووالي للعمليوووووة الواجووووو  ذ ووووور ا ووووومما وةقمموووووا وتووووواةت  جل وووووة لوووووتل 

فووووتل المقوووواةت  الفنيووووة وا وووو  صووووار  العطووووا  وت وووول  العطووووا ات ق وووو  الموعوووود الم وووودد ل

المقوووواةت  الفنيووووة باليوووود تو عووووق طرتووووك ال رتوووود ال وووورت  مووووق  وووو ت المي ووووة القوميووووة 

 0لل رتد

 أعضاء اللجنة
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وتكوووو  لوووتل المقووواةت  الفنيوووة لوووي تمووواف ال ووواعة الثاميوووة عشووور  موووراً بالجل وووة العلنيوووة  -

                              العاموووووووووووة المنعقووووووووووودم بوووووووووووالم ني ال ربوووووووووووي بووووووووووودتوا  عووووووووووواف الم القوووووووووووة 

وذلوووووو  ب أوووووووة مووووووق ترروووووو  مووووووق  2022/ 1/     10الموالووووووك    اال نوووووويقتوووووووف    

تصووو ا  العطوووا ات الووو تق تجووووم لمووو  تفووووت  موووق ترومووور ل أووووة الجل وووة بووودالً مووونم  

أوووورتطة تقوووودت  التفوووووت  الوووودات علووووي ذلوووو    علووووي ت  تت وووو  لووووي أووووب  ال وووو  الفنووووي 

ة لقووووامو  تنقووووي  مووووق ال   ووووة التنفي توووو 69 لووووي  62ارجوووورا ات الم ووووددم بووووالمواد مووووق 

                                                   0التعاقدات التي ت رمما الجمات العامة وال  تر التنفي تة  الفة ال  ر 

 المراسالت أثناء إجراءات المناقصة  -12  
تقوووور صووووار  العطووووا  بووووب  العنوووووا  الم وووويق بوووواألوةام الر وووومية المقدمووووة منوووور  ووووو 

  مرا ووووووولتر عليووووووور   وا   جميووووووو  المكات وووووووات والمرا ووووووو ت العنووووووووا  الووووووو ي  ووووووويت

وارع مووووات وار طوووواةات التووووي توجوووور تو تر وووو  تو تعلووووق تو تخطوووور عليوووور صوووو ي ة 

ومالووو م ومنتجوووة لكالوووة ق اة وووا القاموميوووة   ولوووي رالوووة ت ييووور  ووو ا العنووووا  تلتوووزف بة طووواة 

 م القة القا رم بالعنوا  الجدتد بخطا  م ج  بعل  الوصوت   

اعت ووووورت  الوووووة المكات وووووات والمرا ووووو ت و الع موووووات علوووووي عنوامووووور المووووو  وة و ال 

صوووو ي ة ومالوووو م ومنتجووووة لكالووووة ق اة ووووا القاموميووووة  وتلتووووزف بووووب  تكووووو  جميوووو  مكات اتوووور 

ومرا ووووو تر و  طاةاتووووور مكتوبوووووة بالل وووووة العربيوووووة وا  ت ووووولمما  لوووووي  داةم التعاقووووودات 

( ميوووودا  الجمموةتووووة 7التووووالي )بوووودتوا  عوووواف م القووووة القووووا رم  تمووووا باليوووود بووووالعنوا  

عابوووودتق تو  ة ووووالما عووووق طرتووووك ال رتوووود ال وووورت  مووووق  وووو ت المي ووووة القوميووووة لل رتوووود تو 

 0( 23918520بالفا   عل  ةق  )

موووووق والوووووي الجموووووات  المت ادلوووووةتجووووو  ا  تكوووووو   الوووووة المكات وووووات والمرا ووووو ت  -

اةات والقوووور ار طوووواةات والمتعووووامليق والمتعاقوووودتق معمووووا بمووووا لووووي ذلوووو   ارداةتووووة

الرقووووا علووووي   ليووووربشووووك  تمكووووق الرجوووووج  مكتوبووووةوم اووووور الجل ووووات ورير ووووا 

المفوووووة لموووو  ذلوووو  مووووق الطوووورليق وتجوووو   األأووووخابا  تكووووو  صووووادةم مووووق 

موقوووو  بالت وووولي  تو  بةتصووووات تمووووااالرتفووووا  بمووووا تث وووو  ت ووووليمما وتكووووو  ت ادلمووووا 

 0باالتمي  تو ة الما عق طرتك ال رتد تو بالفا   

 بة طوووواةق الطوووورليق لمقووووره الم وووودد لووووي العقوووود تلتووووزف ولووووي رالووووة ت ييوووور تي موووو -

مووووق  األقوووو  يير م وووو قاً وق وووو   م ووووة عشوووور تومووووا علووووي تالطوووورر اآل وووور بووووال

 0ردور الت يير 

 أعضاء اللجنة
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 حظر تعديل العطاء :  -13
ال تعتووود بوووبي عطوووا  تو تعووودت  ليووور تووورد بعووود الموعووود الم ووودد لجل وووة لوووتل المقووواةت  الفنيوووة 

لووووي العطووووا ات المقدمووووة بعوووود  وووو ا الموعوووود وت وووور   وووو ا ال قوووور علوووو   وت قوووور التعوووودت  

 0صار  العطا  الفا ز 

 التنازل عن العقد :  -14
ال تجوووووم للمتعاقوووود التنووووامت عووووق العقوووود تو عووووق الم ووووالغ الم ووووت قة لوووور  لمووووا تو بعأووووما   وموووو  

ية ذلووو  تجووووم ت  تتنوووامت عوووق تلووو  الم وووالغ ألرووود ال نوووو  تو الشووور ات الماليوووة ريووور المصووورل

الموووور ل لمووووا بمزاولووووة النشوووواط لووووي جمموةتووووة مصوووور العربيووووة   وتكتفووووي لووووي  وووو ه ال الووووة 

بتصوووودتك ال نوووو  تو الشوووور ة دو  ار وووو ت بم وووو ولية المتعاقوووود عووووق تنفيوووو  العقوووود    مووووا ال تخوووو  

 0ق وت مزولر عق الم الغ الم ت قة لر بما تكو  للجمة ارداةتة ق لر مق رقوم 

 آلية المناقصة -15
ة المناقصووووة لووووتل المقوووواةت  الماليووووة للعووووروة المق ولووووة لنيوووواً  لووووي المناقصووووة تتووووول  لجنوووو 

للوصووووووت أللأووووو  الشوووووروط واقووووو  األ وووووعاة وذلووووو  بعووووود توريووووود   ت ووووو  المقاةموووووة بووووويق 

العوووروة موووق جميووو  النوووواري الفنيوووة والماليوووة و  صوووداة تمووور ار وووناد بووويق م القوووة القوووا رم 

ق ولوووة لنيووواً وماليوووا واألقووو  موووق القيموووة وبووويق موووق توووت  التر وووية عليووور موووق تصووو ا  العوووروة الم

 0التقدترتة 

العطوووا  األقووو   صوووار  صوووداة تمووور ار وووناد  لووو  وللجموووة ارداةتوووة ) الم القوووة  ( ال وووك لووو  

 0 عرا واأللأ  أروطاً وال ي ت  التر ية عليم  

 القاهرع  مراإلسناد  الصادر من محافظةألاألعداد  طبقا  -16
مووور ار وووناد  ألتلوووراد األموووق و ال را وووة  ط قوووا بتوووولير  ر عليووورالتوووي توووت  التر وووي ةتلتوووزف الشووور 

 لإلعووودادط قوووا  ار ووونادتمووور   صوووداةوتوووت   ليموووا موووق الم القوووة  ووو ت لتووورم التعاقووود  الصوووادة

  0المطلوبة ولقا ل رتياجات 

 التقييم الفني للعطاءات :  -17

 0االلتزاف بالمواصفات الفنية المطرورة  •

 0المطلوبة   االلتزاف بتقدت  الم تندات  •

  0 ابقة األعمات لي مجات موووج المناقصة   •

 أعضاء اللجنة
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 مدع تنفيذ العقد  -18

ار وووناد  موووق تووواةت  اليووووف التوووالي عليووور المناقصوووة بتنفيووو  موووا وةد بوووبمر تلتوووزف الرا وووي 

بوووونف   مووووق الم القووووة و ذلوووو  لموووودم  وووو ر  وووونوات  موووور ار ووووناد  الصووووادةداة ترصوووو

  0المتعاقد عليما   واأل عاةتراطات الفنية المواصفات واالأ

 إلغاء المناقصة:  -19

  ذا توا ووووت ني عنمووووا مما يووووا   ذاق وووو  ال وووو  ليمووووا للم القووووة ال ووووك لووووي  ل ووووا  المناقصووووة 

( موووق قوووامو  تنقوووي  37ولقووواً لءركووواف الوووواةدم بالموووادم )ذلووو   العاموووة المصووول ةاقتأووو  

و وووو ل  لووووي رالووووة صوووودوة   ر التعاقوووودات التووووي ت رممووووا الجمووووات العامووووة  ووووال  الوووو

  0التعاقد الم رف  و مما العملية    ل ا ت توج   الدولةقراةات  يادتة مق 

 تعديل الشروط والمواصفات20

للم القووووة ال ووووك لووووي  د ووووات  تعوووودت ت علووووي  را ووووة الشووووروط والمواصووووفات ق وووو  

ميعوووواد لووووتل المقوووواةت  الفنيووووة ب وووو عة تتوووواف علوووو  األقوووو   ذا اقتأوووو  المصوووول ة العامووووة 

لووو    علوووي ت  توووت    طووواة موووق قووواموا بشووورا  الكرا وووة بمووو ه التعووودت ت  ووو ت    وووة ذ

تتووواف موووق تووواةت   جووورا  التعووودت ت   ب يوووال تعت ووور تلووو  التعووودت ت جوووز اً ال تتجوووزت موووق 

م ووووتندات المناقصووووة وملزموووور لمقوووودمي العطووووا ات   وذلوووو  علووووي الن ووووو الم وووويق تفصووووي ً 

التووووي ت رمموووا الجمووووات العاموووة  ووووال  الوووو  ر ( مووووق قوووامو  تنقووووي  التعاقووودات 19بالموووادم )

 االستالع :  -12

ــدير قوووو  عووووق طرتووووك لجنووووة لت وووولي  الموتصوووودة ال وووولطة المختصووووة قووووراة بتشووووكي   المــ
ــذي  ــع التنفيـــ المتعاقووووودم بة طووووواة الجموووووة الم وووووتفيدم  طيووووواً    وتلتوووووزف الشووووور ةللموقـــ

وتموووور  بمواعيوووود وتووووواةت  ت وووولي  تلووووراد األمووووق و ال را ووووة للموقوووو    مووووا وةد بالعقوووود

 0ار ناد  عل  ت  تت    ناد األعمات    ت تتاف ومواعيد العم  الر مية 

المناقصووووة بة طوووواة  داةم التعاقوووودات بم القووووة القووووا رم  موووواالرا ووووي علي تلتووووزف الشوووور ة

 0ق   بالمو بما تفيد  تماف ت لي   تلراد األمق و ال را ة  المتعاقد عليم 

 أعضاء اللجنة
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 ي تنفيذ العقد: التأخير ف -22

            الومناقصوووووووة  ت  تقووووووووف بة ووووووناد العمووووووو  أللووووووووراد األمووووووووووق تلتووووووزف الرا وووووو  عليوووووور -

للمواعيووووود الم وووووددم بالعقووووود وبالكيفيوووووة ط قوووووا  لمجمووووو  ومووووووت الموووووواةديو ال را وووووة 

تووووب ر لووووي التنفيوووو  عووووق  وووو ا الميعوووواد ت صوووو  منوووور مقابوووو  تووووب ير  و ذاالمتفووووك عليمووووا 

( مووووق قووووامو  تنقووووي  التعاقوووودات التووووي ت رممووووا 48 ينووووة بالمووووادم )بالن وووو  وال وووودود الم

  0( مق ال  تر التنفي تة المشاة اليمما 98الجمات العامة   والمادم )

 عن أعمالها العامة للشركةالمسئولية  -32

تووووولير م  موروووود مميووووز للعووووامليق )امووووق و ررا ووووة ( بتلتووووزف الشوووور ة مقدمووووة العطووووا   -

 –بوووواد  الشوووور ة  – رالتووووة–روووو ا  ا ووووود  –رووووزاف  –بنطلووووو   –ع وووواةم عووووق )قموووويل 

 تلتووووزف الشوووور ةجا وووو  تو بلووووولر لوووووم القموووويل )أووووتاً  ( وال تجوووووم للعووووامليق ت ييووووره و

موووو  العطووووا  علوووو  ت  تلتووووزف العووووامليق بالشوووور ة باةتوووودا   وووو ا الووووز  مواصووووفاتر تقوووودت  ب

 0الترسيه   قبلو تقدع عينة لالعتماد   /لي توقات العم  الر مية 
لم القووووة طوووووت موووودم  وووورتا  العقوووود موووو  المتعاقوووود تي م وووو ولية بالن وووو ة ال  ال تت موووو  ا -

دعووواو  مرلوعوووة  اصوووة بوووة  مطال وووات بجميووو  تمواعموووا و التوووي قووود تقووواف وووود المتعاقووود 

ب وووو   روووودور ولووووام تو رووووادر تو ررتووووك تو  صووووابة تو تلوووو   –تو تي  طوووورار ت وووور  

  0مما تنشب تو تق  لي موق  العم   –مق تي موج تو صفة  ام  

تكوووو  الشوووور ة م وووو ولة عووووق   ووووناد األعمووووات  ط قووواً لشووووروط التعاقوووود الووووواةدم لووووي تموووور  -

 0ار ناد الصادة للشر ة 

 ثانياً : الشروط الفنية العامة 

 -تلتزع الشركة مقدمة العطاء باالتي :  -42

 0جمي  تعليمات ال ماتة المدمية و ارطفا   -1

 0جمي  تعليمات األمق الصناعي  -2

 0العاف   جمي  تعليمات األمق -3

 0بالمر ز  ال ادم المختصيق جمي  تعليمات األمق بم القة القا رم و  -4

 مشوووووا   وووووج ت مط وعوووووة ذات تةقووووواف م ل ووووولة تووووو ة  توميووووواً و ت وووووج  بموووووا النقووووواف  -5

االداةم األمنوووووي اليوووووومي و توقووووو  موووووق م ووووو وت  ووووو  وةدتوووووة بوووووالموق  و تعتمووووود موووووق 

          دلووووواتر األرووووووات   بكووووو  وةدتوووووة و تنقوووووي  رتو موووووق تنوووووو  عنمووووو التنفي تووووور للموقووووو  

)دلوووواتر  الموووودتر التنفيوووو ي للموقوووو  و ال وابووووات و األجمووووزم و المعوووودات و عروووووما علوووو  

 دلاتر رر ة ال ياةات ( – ج  األروات

 أعضاء اللجنة
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تلتوووووزف الشووووور ة بال صووووووت علووووو  التووووورا يل ال مموووووة لتنفيووووو  األعموووووات بمعرلتووووور دو   -6

 0تدم  م  ولية عل  الم القة  

الشووور ة المتعاقووود معموووا بعووودف   ووووالة تي تمشوووطة ت ووور  ممموووا  امووو    ومخالفوووة  تلتوووزف -7

ذلووووو  تعت ووووور تجوووووامه للم القوووووة لوووووي  ل وووووا  التعاقووووود دو   مووووو اة و دو  تعووووووت  عموووووا 

 0 والة المتعاقد  

تلتوووزف الشووور ة المتعاقووود معموووا  مراق وووة و منووو  تشووووتق تي موووواد  يماوتوووة تو موووواد قابلوووة  -8

ا وووووت  ت الورووووودم لوووووي تي مشووووواط تخزتنوووووي تجووووور   ل أوووووتعات تو موووووواد م قووووووةم تو

 0بمعرلة المتعاقد 

تلتوووزف مقووودف العطوووا  بتقووودت  ارقوووراة المرلوووك  تمووور عووواتق المكوووا  م ووو  الطووورا بموووا تنفووو   -9

تي جمالوووووة و تمووووور تعووووورر علووووو  متطل وووووات األموووووق و ال را وووووة و تمووووووة الووووو  بووووووجمي  

ة و ت   وووووعره المتقووووودف مووووووكومات الووووووموق  المووووووطلو  تووبميوونووووووور  و تجميزاتووووور المختلفووووو

بوووور ت طوووو  جووووومي  موووووتطل ات األمووووق و ال را ووووة و اموووور موووووو  وت عووووق العموووو  و العمالووووة 

 0بالكام  و تعت ر تقدت  عطا ر  قراة منر ب ل  

تلتوووووزف الشووووور ة الرا وووووي عليموووووا المناقصوووووة ت  تكوووووو  م ووووو ولة م ووووو ولية مدميوووووة        -10

لووكوووووو ر لءبوووووووا  تو و جنا يووووة عووووق تي  وووورقات تو تلفيووووات ت وووودر عووووووق طوووووورتك ا

الشووووو ابي  مووووو  توووووبميق الورووووودات موووووق الووووودا   و الخووووواة  وووووود ال ووووورقة تو ال رتوووووك 

 ال   000

ــراءات  -11 ــاذ اإلجــــ ــمية واتخــــ ــة الرســــ ــات األمنيــــ ــال بالجهــــ ــركة باالتصــــ ــزم الشــــ تلتــــ
 الالزمة عند الطوارف.

 تلتزم الشركة بتأمين وحماية اإلداريين والزائرين -12
ــاد ت -13 ــبو  واألعيــ ــام األســ ــوال أيــ ــات طــ ــع أفــــراد الورديــ ــوفير جميــ ــركة بتــ ــزم الشــ لتــ

 واإلجازات الرسمية.
المووووودتر ســـــاعات ويجـــــوز بموافقـــــة  8تلتـــــزم الشـــــركة بـــــأن تكـــــون ورديـــــة الفـــــرد  -14

ــي حالـــة مـــا  ل ووووم التوم وووي ال أووواةيالتنفيووو ي  ــة فـ ــل لمـــدة مماثلـ مـــد ســـاعات العمـ
 إذا تطلب األمر ذلك.

 أعضاء اللجنة
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 ( على الصدر.IDااللتزام بوضع كارني  الشركة ) -15
 الموقـــــع و المبنـــــى و ممتلكـــــات  تـــــأمين و حمايـــــة جميـــــع مكونـــــات تلتـــــزم الشـــــركة ب -16

ــتمالت ــة مشـــ ــا بكافـــ ــا وخارجيـــ ــ    داخليـــ ــرقة 000و محتوياتـــ ــن الســـ ــا مـــ ــالفالـــ  وإتـــ
ــب  ــن وتخريـــ ــمن  مـــ ــا يتضـــ ــى ومـــ ــط  المبنـــ ــى ســـ ــى حتـــ ــدور األرضـــ ــن الـــ ــدأً مـــ بـــ

ــاء ــا -منظومات)كهربــ ــقإطفــ ــا   -ء حريــ ــن 0000ميــ ــوال مــ ــة الســ ــأمين و حمايــ ــا( و تــ إلــ
 0السرقة و اإلتالف و التخريب 

بوب  تعموات مخالفوة قود ت ودر  لمجموو  و موووت المووواةد المدتر التنفي ي  ة طاة  تلتزف الشر ة ب -17

 0دا   الموق  لوة الت قك مق ردو ما  

 0 ر العملاإلخطار الفوري عن أي سلبيات أو مالحظات تعوال حسن سيبتلتزف الشر ة  -18

روك التفتويو و المتابعوة الدوةتوة بمنودوبيق   لمجم  و مووت الموواةد للم القة وارداةم التنفي تة   -19

عنما للتب د مق التزاف المتعاقد بتنفي  بنود العقد  داةتا و لنياً بكالة الص ريات و ارأورار علو  تنفيو  

 0العقد 

م لي العقود مقيور األموق  ال را وة طووات مودم تلتزف الشر ة المتعاقد معما بعدف متادم الف ة المقرة -20

 0 رتا  العقد 

الو  و تكوو  م و وال عوق   000تكو  المتعاقد م  وال عق تدا  لرتقور و تت مو  جميو  التبمينوات   -21

لرتقر تماف  الة الجمات الم  ولة لي الدولة ووماةم العم  و تكوو  م و وت عوق جميو  تعموات تابعيور 

 0ية عل  م القة القا رم مدمياً وجنا ياً دو  تدم  م  ول

ت ك لل لطة المختصة بالم القة وارداةم التنفي تة لمجمو  ومووت الموواةدي لوي تي وقو   مو اة  -22

المتعاقد بت ير بع  تو    لرتك العم  عل  ت  تت  تنفي  الت ييور المطلوو   و ت   وووعة تتووواف و  ال 

 0اً لي   ا الشب   اعت ر ذل     ت بالعقد و تط يك ارجرا ات ال ممة قاموم

لي رالة  ذا  ما     للم القة ردور تي  ل  ال  بند بعد التعاقد و ذل  بنوا  علو  تقرتور المودتر  -23

التنفي ي لمجم  وموت المواةدي و تكراة ردور   ا ار  ت  تن ة المتعاقود بةمو اة  توابي و  ذا ةتت 

م اة ت ك لما ل   العقد دو  راجة  لو  الم القة امر ل  تت  ت  يق الخدمة   ت ت  وج  مق تاةت  ار

 182تن ير تو  م اة تو اتخاذ  جرا  قأا ي عل  ت  تت  طرا العملية عل  ر ابر ط قا ألركاف القوامو   

و ال  تر التنفي تة دو  ار  ت ب ك الم القة لي المطال ة بالتعوتأوات ال مموة قامومواً   2018ل نة  

 0لي   ا الشب   

 ير جمي  الراد الوةدتات طوات اتاف اال  وج و االعياد و االجامات الر مية تلتزف الشر ة بتول -24
 

 أعضاء اللجنة

 

 

 

- 14 – 



 CAIRO GOVERNORATEمحافظة القاهرة 
 إدارة التعاقدات  

------------------------------------------------------------------------------------------
---- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 عابدين    –محافظة القاهرة  –إدارة التعاقدات:مكتب  

 

 

موووودةبيق  اتشووووترط لووووي تلووووراد األمووووق و ال را ووووة لووووي الوةدتووووات الث  ووووة ت  تكومووووو -25

علووووو  تعموووووات مكال وووووة ال را وووووك و تشووووو ي  و ا وووووتخداف تجمزتموووووا و معوووووداتما مووووو  تقووووودت  

اة لرتوووووك ارطفوووووا  بمعرلوووووة  داةم الووووودلاج الموووووووووودمي أووووومادات تث ووووو  تووووودةت  و ا ت ووووو

 0وارطفا  

لووووووي رووالووووووة وجووووووود مخالفووووة تو اعتوووودا  تجوووو  علوووو  لوووورد األمووووق الت قووووك مووووق  -26

المخالفوووووة و الووتوووووووجر لووووووووةاً  لوووووو  قوووووووو   الوووووووشرطة التووووواب  لووووور الورووووودم لمووووووعاتنة         

 م  وموت المواةدي بما  تابياً و    ات الووومخالفة و   طاة المدتر التنفي ي لمج

تكووووو  المتعاقوووود م وووو وت م وووو ولير  املووووة عووووق ررا ووووة جميوووو  مكومووووات صوووونادتك  -27

م ووووواب   ( و ووووو ا طووفاتوووووووات ال رتوووووك اليدوتوووووة         –وقوووووواذر–ال رتوووووك )   وووووراطي  

 0وصنادتقما  

اإلشـــــراف علـــــى أفـــــراد األمـــــن فـــــي ورديـــــة أداء الخدمـــــة ومتابعـــــة تنفيـــــذ المهـــــام  -28
 0المدتر التنفي ي لمجم  وموت المواةدي ن قبل  المكلف بها م

  وووو ً  منقموووواً  لووووي رالووووة الكووووواةر داةات أووووارلي ارموووو    وووو  ار اة ة لوووويالمشوووو -29

 0 لي  طاة قواعد و م ادئ األمق الصناعي و ال ماتة المدمية  
ــادرة  -30 ــدم م ــ ــب عــ ــايجــ ــال ان أيــ ــواقعهم حــ ــة لمــ ــن والحراســ ــراد األمــ ــن أفــ ــــمــ اء ـتهــ

ــ ــة الورديــ ــة) أوات الثالثــ ــىن ثانيــ ــة لــ ــة  ن ثالثــ ــم بالورديــ ــتالم زمالئهــ ــد اســ ــي( إال بعــ  التــ
 0تليها بنفس الموقع

ــرور  -31 ــام والمـــ ــر العـــ ــن المظهـــ ــل وحســـ ــي العمـــ ــتوى األداء فـــ ــى مســـ ــة علـــ المحافظـــ
 0  المفاجئ والمستمر ليال ونهارا

المتقدمــــة بتنفيــــذ أي تطــــوير لــــاداء باســــتخدام وســــائل فنيــــة  ةفــــي حالــــة قيــــام الشــــرك -32
ــين  ــى تحســـ ــاعد علـــ ــن تســـ ــام امـــ ــوير أداء نظـــ ــل  لمجمووووو  ومووووووت الموووووواةديوتطـــ         مثـــ

ــلحة  ــات ن أســـ ــلكي ن تليفونـــ ــتخدام الســـ ــة ن اســـ ــاميرات تليفزيونيـــ ــب كـــ ــا(  00) تركيـــ الـــ
ــزة  ــة األجهـــ ــعول ملكيـــ ــى أن تـــ ــة علـــ ــ  المحافظـــ ــل تتحملـــ ــدون أي مقابـــ ــك بـــ ــتم ذلـــ يـــ

 0والمعدات إلى محافظة القاهرة في نهاية مدة التعاقد  
 أعضاء اللجنة
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ت ك للم القة الرجوج عل  المتعاقد أل    الة التعوتأوات  ما  تقاع ور تو رودور تي تووراة  -33

 0 0للم ني تو العامليق بما و   ا األوراة التي تصي  المترددتق

صــــناديق أجهــــزة األمــــن  –تــــأمين وحمايــــة وحراســــة )مبــــاني و غرفــــة الكهربــــاء  -34
مـــــواتير  –غرفـــــة الكـــــاميرات وكـــــاميرات المراقبـــــة  –الـــــدفا  المـــــدني –يالصـــــناع

طلمبــــات الميــــا  وأجهــــزة إنــــذار الحريــــق وكافــــة المنشــــ ت والخــــدمات علــــى أســــط  
 .0ساعة(   24المباني طوال اليوم )

ــن  -35 ــات ألى مــ ــرقات أو تلفيــ ــن أي ســ ــة عــ ــة و جنائيــ ــئولية مدنيــ ــد مســ ــئولية المتعاقــ مســ
 0عناصر المبنى 

 0المترددين على المبنىمراقبة وتسجيل   -36
ــل  -37 ــة ويتحمــ ــل دقــ ــة بكــ ــات التاليــ ــذ التعليمــ ــن تنفيــ ــئوال عــ ــاء مســ ــدم العطــ ــون مقــ يكــ

تواجـــد رئـــيس كـــل ورديـــة )معهـــل أو تجـــاوز وذلـــك مـــع مراعـــاة  مســـئولية أي مخالفـــة 
عــــالي( للحفــــاظ علــــى مســــتوى األداء فــــي العمــــل وحســــن المظهــــر العــــام والمــــرور 

 جميع الخدمات ومتابعتها. المفاجئ والمستمر ليالً ونهاراً على
(  ووواعات توميوووا ولووو  رالوووة الأوووروةم 8ا تزتووود مووودم الوةدتوووة الوارووودم للفووورد عوووق ) -38

لمجمووووو  ومووووووت المووووودتر التنفيووووو ي القصوووووو  للعمووووو  بالوةدتوووووة التاليوووووة بشووووورط موالقوووووة 

 0المواةدي 
بووووب  تعمووووات مخالفووووة قوووود ت وووودر لمجموووو  وموووووت المووووواةدي الموووودتر التنفيوووو ي   طوووواة  -39

 0الت قك مق ردو ما   دا   الموق  لوة
تجوووو  ت  تكووووو  لوووورد األمووووق تد  الخدمووووة الع ووووكرتة موووو  تقوووودت  الم ووووتندات الدالووووة  -40

   عل  ذل  
 0ارأرار عل  تلراد األمق التابعيق لر ت نا  وةدتتر  -41
التفتوووويو علوووو  جميوووو  األمووووا ق الم وووو وت عنمووووا والتب وووود مووووق  ووووير العموووو  ولووووك  -42

 الخطط وال رامج المعتمدم 
 أعضاء اللجنة
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 ال  مة العامة تقدت  التقاةتر عل  تتر مواد  طرم روت الموق  ولما ت اة و وراة واو ة عل    -43

 0تقدت  التقاةتر الخاصة بوةدتتر م  ر  المشك ت التي ت در ت نا  ذل   -44

   ارط ج عل  دلتر التقاةتر والتفتيو عليما والتب د مق قياف األلراد بة  ات عملية اال ت ف والت ل   -45

   0التفتيو عل  األلراد و ا تمات الز  الر مي ومقالة المقمر واتخاذ ارجرا ات االرترامتة  -46

 0مراق ة رر ة رأوة وامصرار تلراد اآلمق وعم  اليومية لل أوة وال يا   -47

 0ارب   الفوةي عق ا  مخالفة ت در لي الموق   -48

يل واستخدام جميع معدات  يشترط تدريب جميع أفراد األمن والحراسة بالورديات على تش   -49
وأجهزة مكافحة الحرائق وأجهزة األمن والحراسة داخل وخارج المبني بالتنسيق مع الجهات  

 المختصة... الا.  

للمدتر  تقديم السجالت اليومية مسجال بها أسماء أفراد كل وردية والواجبات المكلف بها كل فرد   -50

   0قبل الساعة الثامن  صباحاً موقعاً من المشرف لمجم  وموت المواةدي التنفي ي 

 ساعة( مستمرة.  24يتم الحماية و األمن و الحراسة بنظام اليوم الكامل )  -51

 0يتم احتساب التأخير عن الساعة الثامنة صباحا غياب عن هذا اليوم  -52

 0 االلتزام باتخاذ االجراءات االحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا -53

(  اعات توميا ول  رالة الأروةم القصو  للعم  8فرد عق )ال تزتد مدم الوةدتة الواردم لل  -54

 0  لمجم  وموت المواةديالمدتر التنفي ي بالوةدتة التالية بشرط موالقة 

بب  تعمات مخالفة قد ت در دا   الموق  لوة   لمجم  وموت المواةديالمدتر التنفي ي   طاة  -55

 0الت قك مق ردو ما 

 الخا ة ثالثًا : ال روا و الموا فات الفنية

 -: شروط يجب توافرها في العاملين باألمن والحراسة -52
ت  تكوموووا ذو    وورم ببعمووات األمووق وال را ووة وموو  ليق ال ووتخداف تجمووزم ومعوودات ارطفووا  واألمووق  -

 0الصناع 

 و ال لو    نة ومتمتعيق باللياقة ال دمية واالمأ اط ور ق ال ير 45 -20تج   ت  تتراوا تعماة   بيق  -

وراصليق عل  م  و  متو وط علو    –و الييق مق األمراة المعدتة    –وموا راصليق عل  الموالقة  ت  تك  -

 األق  منا   

 0 السرية وعدم اإلفصاح عن أي أسرار بالعمل أو معلومات خاصة بالجهة  -

  تج  ت  تكو  لرد األمق تد  الخدمة الع كرتة م  تقدت  الم تندات الدالة عل  ذل  -

 أعضاء اللجنة
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 اختصاصات رجال األمن بالموقع  -62
 الموقعاالمن بمدير  -أ

 0حاصل على معهل دراسي )عالي(ان يكون   -
يضع الخطط التي بها يتم تأمين المنشأة والعاملين والمترددين عليها من المخاطر التي قد  -

 0تتعرج لها 
 0كفاءتهم وتدريبهم  يشرف فنيا وإداريا على العاملين تحت أدارت  ويعمل على تنمية ورفع -
 0يدرس األساليب والتنظيم المتبع فى المنشأة ويبدى مالحظات  األمنية  -
يتأكد من مراعاة المنشأة لاللتزامات القانونية ذات األثر عليها من الناحية األمنية ويراقب  -

 تطبيقها 
 0سرعة التصرف حيال المواقف الطارئة  -
 0سالمة والصحة المهنية يراعى تطبيق المنشأة لتعليمات ال -
 0 التحقيق وحل المشكالت المتعلقة باألمن والحماية -
 موقعاالمن بال مشرف -ب
 )معهل متوسط أو فوال المتوسط (مناسب  حاصل على معهل دراسيان يكون   -

 0مسئول مسئولية مباشرة أمام مدير األمن  -

 0تنظيم الخدمات األمنية بالوردية  -

 0األمن التابعين ل  أثناء ورديت  اإلشراف على أفراد  -

 0التفتيش على جميع األماكن المسئول عنها والتأكد من سير العمل وفق الخطط والبرامج المعتمدة  -

 0وإضرار واضحة على السالمة العامة  تقديم التقارير على أي  مواد خطرة حول الموقع ولها أثار -

 كالت التي تحدث أثناء ذلك تقديم التقارير الخاصة بورديت  مع حل المش -

 اإلطال  على دفتر التقارير والتفتيش عليها والتأكد من قيام األفراد بإثبات عملية االستالم والتسلم  -

 0اكتمال الزى الرسمي ونظافة المظهر التفتيش على األفراد و  -

 0 وال ياب  أفراد اآلمن وعمل اليومية للحضور  مراقبة حركة حضور وانصراف -

 0  المول والمجمع  الفوري عن اى مخالفة تحدث في الغاإلب -

 اعضاء اللجنة 
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 بالموقع مناأل فرد  - ج

 0حاصل على معهل دراسي مناسب ال يقل عن  )الشهادة اإلعدادية (   ان يكون -

 اإلعفاء من الخدمة العسكرية  أوشهادات تفيد تنفيذ الخدمة العسكرية  -

 0  المنشأت محل التعاقد ها للحفاظ على أمن أداء المهام التي يكلف ب -

 0يتميز بلياقة بدنية وجسدية عالي  من حيث الشكل العام المناسب ألداء مهام عمل  بكفاءة عالية -

الصناعي من   األمن و اإلطفاءوالحراسة واستخدام أجهزة ومعدات    ذو خبرة عالية في مجال األمن -

 0 ادات بذلك () مع تقديم شه خالل الدورات التدريبية

 0صية واألمانة والعفة والنزاهةيتميز باالنضباط الذاتي وحسن المظهر وقوة الشخ -

 األمنية المناسبة وكذلك المواقف األمنية الطارئة  حسن التصرف في اتخاذ كافة اإلجراءات  -

 0الا(0000) حدوث ش ب ن اعتداء ن تسرب ميا  أو غاز ن الزيارات الهامة    

اقة والهدوء وإال ي ضب بسرعة وقادر على امتصاي غضب اآلخرين  يتميز باللب -

0 

  0 لموقعا لفوري عن اى مخالفة تحدث فياإلبالغ ا -

 صرف المستحقات المالية :    -72
يتم صرف المستحقات المالية للمتعاقد في بداية الشهر التالي الذي تم في  تنفيذ بنود العقد بشرط تقـديم 

 -:اآلتي
 المنقضي  بإجمالي المبالغ المطلوبة عن األعمال المنفذة خالل الشهرمدة من الشركة معتفاتورة   أ  ( 

ن أو   يفيد بـأن جميـع األعمـال المنفـذة تامـة  لمجمع ومول الموارديالمدتر التنفي ي  ب (  تقرير من  

لمجمــع ومــول المودتر التنفيو ي  الخصم المالي  و يعتمد هذا التقرير من    تشوبها مالحظات تستوجب 
  موارديال

 :فسخ العقد أو التنفيذ علي الحساب  -28

للم القووووة ال ووووك لووووي ل وووو  العقوووود تو تنفيوووو ه علوووو  ر ووووا  الشوووور ة المتعاقوووودم لووووي  

( مووووق قووووامو  تنقووووي  51و 50األروووووات وط قوووواً للشووووروط واألركوووواف الووووواةدم بالمووووادتيق )

( مووووووق ال  توووووور 101و  100التعاقوووووودات التووووووي ت رممووووووا الجمووووووات العامووووووة والمووووووادتيق )

تنفي تووووة  ووووالفي الوووو  ر موووو  اعت وووواة التووووبميق النمووووا ي الم وووودد رقوووواً لمووووا   دو    وووو ت ال

 0ب قما لي الرجوج علير ببي   اةم تكو  قد ل قتما  

 أعضاء اللجنة
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 محتويات المظروف الفني :-29

تلتووووزف الشوووور ات مقدمووووة العطووووا ات تال ت تووووو  المقوووورور الفنووووي علوووو  تتووووة ت ووووعاة 

 0اد ا  عطا  تتأمق لي مقرولر الفني ذل  مالية و يت  ا ت ع

 يجب أن يحتوى المظروف الفني على المستندات االتية :

( مووووق ال   ووووة التنفي تووووة 49بجاموووو  الم ووووتندات وال يامووووات المنصوووووب بالمووووادم )و ذلوووو  

لقوووامو  تنقوووي  التعاقووودات التوووي ت رمموووا الجموووات العاموووة  وووالفة الووو  ر ليموووا تتعلوووك منموووا 

 0ناقصة  بالعملية م   الم

ا وووو  صووووار  النشوووواط وا وووو  الشوووومرم    وجوووود وصوووووةم مووووق عقوووود التب ووووي  للشوووور ة  -1

 0ومقامما األ ا ي و أكلما القامومي بالم تندات 

 0اال   التجاةي  -2

 0ا   المدتر تو المو   الم  وت  -3

ال رتوووووود –ةقوووووو  الفووووووا    –ةقوووووو  التليفووووووو   –و وووووويلة التواصوووووو  ) الم وووووو  المختوووووواة  -4

التواصوووو  موووو  المتعووووامليق ( و ذا توووو  ت يوووور العنوووووا  تووووت   ا وووو  المخوووووت لوووور –االلكترومووووي

  طووووواة الم القوووووة بوووووالعنوا  الجدتووووود و  ال تصووووو     الوووووة المر ووووو ت علووووو  العنووووووا  

 0القدت  ص ي ة ومال م قاموميا  

  0والموالقات ال ممة مق الجمات المعنية للعم  لي   ا المجات  تمواج النشاط  -5

 بطاقة الرق  القومي -6

 0ال دتثة و ت ر  قراة ورت ي ال طاقة الأرت ة -7

 ت جي  لد  مصل ة الأرا   المصرتة ) القيمة المأالة ( -8

 0 القيد لي ال ج  التجاةي  اةي -9

  0بالموالقة علي تط يك مقاف الدلعات   ت طاةأمادم  -10
  األرواتصوةم مق القيد لي ال ج ت التي تكو  القيد ليما واج اً قاموميا ر    -11

  تتعاموووو  معمووووا و العنوووووا  الوووو ي تتعاموووو  معمووووا وةقوووو  ا وووو  ال نوووو  و الم وووو وت الوووو ي  -12

 ر ا  الشر ة لي ال ن  و الفرج ال ي تت  ت وت  تمر الدل  علير 

 الموق  المالي للشر ة ) القوا   المالية عق   ر  نوات  ابقر ( -13

ال يامووووات الخاصووووة بالكفاتووووة الفنيووووة و الماليووووة و ا  بيامووووات ت وووور  تتطل مووووا ط يعووووة  -14

 الجمة االداةتر

 عضاء اللجنةأ
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م  ذ ر الجمات ال ابك التعام  معما مدعمر بشمادم   ابقة األعمات)توامر   ناد  ابقة تو عقود( -15

  0 األ يرم  ت الث ر  نوات   والمما لةالم ندم  األعماتمق الجمات تفيد تماف 

 0  ترلك بالعطا   الة صوة الم تندات الم تدم بال يامات بعالية -16

ي مقووووروليق اروووود ما لنووووي و األ وووور مووووالي م لووووك وترلووووك التوووواميق تقوووودف العطووووا  لوووو -17

 0 االبتدا ي بالمقرور الفني

تجووو  تقووودت  بيوووا  الشوووك  القوووامومي للجموووة مقدموووة العطوووا  و الم وووتندات الدالوووة علووو   -18

قياممووووا قامومووووا و  ةلووووام صوووووةم ة وووومية مووووق عقوووود تب ووووي  الشوووور ة الم ووووا مة و وووورتا  

مزاولووووة تعمووووات األمووووق و ررا ووووة المنشووووبت ل (ةالموافقددددة األمنيدددد )التصوووودتك االمنوووو  

و الصووووووادة بالجرتوووووودم  2016( ل وووووونة  133ط قووووووا لقووووووراة ومتوووووور الدا ليووووووة ةقوووووو  ) 

 0بالقراة 10م  مراعام تنفي  بند ةق    11/1/2016الر مية لي 

تقوووودت  مووووا تث وووو  بووووا  المتعاقوووود م ووووج  لووووي منقومووووة الفوووواتوةم االلكتروميووووة المنشووووبم  -19

 اً لقووووراة ال وووويد / ة ووووي  مجلوووو  الووووومةا  ةقوووو  بمصوووول ة الأوووورا   المصوووورتة تنفيوووو

 0 2021ل نة   1602

 االةت اط  باأل عاة لمدم ت عو  توما مق تاةت  جل ة لتل المقاةت  الفنية  -20

تصوووووو   را ووووووة الشووووووروط و المواصووووووفات موقعووووووة ومختومووووووة بخووووووات  الشوووووور ة             -21

 طاب  الشميد  وعليما  

 0االأترا  لي بوابة التعاقدات العامة  -22

 0ف الشر ة بكتابة العروة مميكنر و لي  تدوتا تلتز -23

تووورقي  العطوووا  الفنوووي و الموووالي بعووودد  ووو  صوووف ر موجوووودم علووو  العطوووا  مووو  ذ ووور  -24

 0ارجمالي عل  القرر مق الخاة 

صوووووةم عقوووود التب ووووي  وصوووووةم جرتوووودم الوقووووا   الر وووومية المصوووورتة المنشوووووة بمووووا  -25

 0  عقد التب ي  لمقدف العطا 

 0 تماعية موول بما ت ما  العامليق األ ا ييق( تبمينات اج 2ا تماةم )  -26

 0الص يفة الجنا ية لجمي   األلراد  -27

الت ووووووجي  لووووووي منقومووووووة الفوووووواتوةم االلكتروميووووووة المنشووووووبه بمصوووووول ة الأوووووورا    -28

 المصرتة 

 أعضاء اللجنة
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 محتويات المظروف المالي : -30

 تج  ت  ت تو  المقرور المالي عل  الم تندات اآلتية :

( موووووق ال   وووووة التنفي توووووة 51الم وووووتندات وال ياموووووات المنصووووووب بالموووووادم )بجامووووو   (1

لقووووامو  تنقووووي  التعاقوووودات التووووي ت رممووووا الجمووووات العامووووة  ووووالفة الوووو  ر ليمووووا تتعلووووك 

 0بالعملية م   المناقصة  

وووووورت ة لكوووو  لوووورد  أووووام   الووووة الأوووورا    بالجنيوووور المصووووري  ال ووووعر األ ا ووووي (2

التبمينووووات وا  قا مووووة األ ووووعاة م ة وووور وموقعووووة  و ت والر وووووف و الوووودم االقيمووووة المأووووالة 

 0و مختومة 

 قوووراة موووق الشووور ة بوووا  ت وووعاة تلوووراد األموووق و ال را وووة الرا وووية تمثووو  اقووو  األ وووعاة  (3

التووووي تتعاقوووود عليمووووا وت وووو  ذات أووووروط التعاقوووود لعم  مووووا المفأووووليق والمميووووزتق وا  

والمي ووووات  وووو ه األ ووووعاة مما لووووة تو اقوووو  مووووق ا  ت ووووعاة  اصووووة )  صوووو  الشوووور ات 

 ال   تو عروة مو مية (   0000والم   ات الخيرتة 

 طوووا  مختووووف وموقووو  موووق ال نووو  بووورق  ر وووا  الشووور ة وا ووو  ال نووو  والفووورج الووو ي توووت   (4

 0الت وت  علير تمر الدل  

األ ووووعاة التووووي تقوووودمما بووووالمقرور المووووالي تشووووم   وووودمات تعمووووات األمووووق و ال را ووووة  (5

 للوةدتات أمرتاً و طوات مدم التعاقد 

وووووول بووووالعرة المووووالي التكلفووووة اليوميووووة و الشوووومرتة لكوووو  لوووورد مووووق تلووووراد األمووووق             ت (6

 و ال را ة

 التقاعس عن االستالع : -31

تجوووو  علوووو  الجمووووة الم ووووتفيدم ت وووولي  تلووووراد األمووووق لووووي المواعيوووود الم ووووددم بالعقوووود رووووات 

مطابقتموووووا للمواصوووووفات والشوووووروط المتفوووووك عليموووووا بالعقووووود  وللمتعاقووووود روووووات تقووووواع  

الجمووووة المتعاقوووودم عووووق ت وووولي  العموووو   التقوووودف بطلوووو  لل وووولطة المختصووووة لتشووووكي  لجنووووة 

م اتوووووودم لدةا ووووووة ت وووووو ا  التقوووووواع    وصوووووووةم منوووووور لمكتوووووو  أووووووكاو  التعاقوووووودات 

 0العمومية وذل  للمتابعة  
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 الشطب من سجل المتعاقدين :  -32

اقووودتق معموووا لوووي األرووووات وط قووواً للم القوووة ال وووك لوووي أوووط  المتعاقووود موووق  وووج  المتع

( مووووق قووووامو  تنقووووي  التعاقوووودات التووووي ت رممووووا 50للشووووروط واألركوووواف الووووواةدم بالمووووادم )

 0( مق ال  تر التنفي تة  الفي ال  ر 100الجمات العامة والمادم )

 بوليصة التأمين -33
املوووة تقووودت  تلتوووزف الشووور ة الرا وووي عليموووا العطوووا  وق ووو  التعاقووود وعلووو  مفقتموووا و م ووو وليتر الك

بوليصووة تووبميق لصووالل الم القووة بمراعووام تال تقوو  قيمووة ال وليصووة عووق القيمووة التقدترتووة التووي 

وووووج التعاقوود بعوود  ووتقرة بمعرلووة أوور ة التووبميق و ريوور ذلوو  مووق تموووة ت وور  ذات الصوولة بم

و ارجوورا ات ال ممووة لووي  وو ا الشووب    دو   مووة اعتووراة مووق الرا ووي عليووة   تموواف المعاتنوور

ا   علوو  ت  تشووم   وو ه ال وليصووة علوو  ال وورقات ببمواعمووا و ارصووابات ببمواعمووا و العجووز العطوو

موقوو  ومووا قوود تترتوو  علوو  الوو   وذلوو  ليمووا تخوول ال 000ال رتووك) لوو  / جز ووي ( و الولوووووام و 

ذلوو  مووق ت وواة دو  تدموو  م وو ولية علوو  م القووة القووا رم و تلتووزف الرا ووي عليووة العطووا   ووداد  وو ه 

اف الم القووة بة طوواةه بال ووداد  وو ت المملووة الم ووددم مووق جام مووا لووي  وو ا الشووب  القيمووة لوووة قيوو

          ولووو  جميووو  األرووووات الخاصوووة بوووةجرا ات بوليصوووة التوووبميق توووت   ت ووواج تركووواف الووووقواموويووووق

 0و اللوا ل ذات الصلة  

المواصووووفات  وببمووووة تطلوووو  علوووو  جميوووو  الشووووروط   يقددددر المتقدددددع للمناقصددددة العامددددة -34

 فنيوووة الووووواةدم بكرا ووووة الشووووروط الما لووووة و مل قاتمووووا و تمووور موالووووك علوووو  مووووا جووووا  بمووووا ال

          و ببممووووا تعت وووور مكملووووة لشووووروط التعاقوووود رووووات ة ووووو المناقصووووة الما لووووة عليووووة وولقوووواً 

) لنموووووذ  العقوووود المرلووووك ( و اموووور ملتووووزف بجميوووو  الم رقووووات  التووووي قوووود ت وووودتما مجلوووو  

العقووووود مووووو  و ة ( روووووات مراجعوووووة  را وووووة الشوووووروطالدولوووووة )  داةم الفتوووووو  المختصووووو

  تصوووواب مجلوووو  الدولووووة بنقوووور ت  منامعووووات ذات صوووولر بالعمليووووة م وووو  التعاقوووود تو 

 0العقد 

 اعضاء اللجنة 
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 المعاينة النافية للجهالة -35

م ووووو  الطووووورا المعاتنوووووة التاموووووة الناليوووووة الموقووووو  علووووو  تصووووو ا  العطوووووا ات معاتنوووووة 

بنف ووووور و ت ووووو  م ووووو وليتر موووووق  الوووووة ال ياموووووات و المواصوووووفات  للجمالوووووة و ت  تت قوووووك

             الوووووووواةدم بكرا وووووووة الشوووووووروط و المواصوووووووفات   و التعووووووورر علووووووو   ووووووو  األرووووووووات 

و األوووووواج الم ليووووة و القاموميووووة و االقتصووووادتة و الط يعيووووة الشوووواملة رتوووو  تصوووو   لوووو  

ت وووور د ولوووور  دةا  واووووول و توووواف   و الووووة القوووورور التووووي قوووود توووو  ر علوووو  عروووووة و تع

للعمليوووة ق ووووال مما يووواً لموووا ب التموووا وتوصوووالما الرا نوووة و لوووي  لووور ال وووك لوووي االعتوووراة 

    معرلووووة م وووو  الطوووورا و تعت وووور  وووو ا  قووووراة منوووور بدةا ووووة  وعليمووووا راليوووواً تو م ووووتق    

 المعاتنة التامة النالية للجمالة   ترمعاتنو

 إقدددددددددددددددرار 

لموقوووو  .....ببمنووووا قمنووووا بووووةجرا  المعاتنووووة الفنيووووة للجمالووووة لمقوووور م ووووق أوووور ة / ..............

م وووو  التعاقوووود  مووووا  منووووا ملتووووزف بجميوووو  مووووا وةد بكرا وووور الشووووروط  تبمينوووورالمطلووووو  

 والمواصفات و  ا  قراة منا ب ل  

 مقدف العطا  ت   (1

 عنوووامر  (2

 ةق  تليفومر                                                               (3

 ال طاقة الأرت ية ةق  (4

                                                                                         توقيع مقدم العطــاءالتجاري                                     رقم السجل  (5

 الخـــــــــــــتم                                                                              

 تعأا  اللجنة 
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 عابدين    –محافظة القاهرة  –إدارة التعاقدات:مكتب  

 

 رابعاً : االعداد المطلوبة 
 المواردى  ساعة مجمع و مول  24طوال المطلوب تواجدها لألمن والحراسة األعداد  -36

 

 اإلجمالي  الوردية الثالثة الثانية الوردية األولى الوردية بيان 

 1 1 مدير موقع 

 3 1 1 1 أمن  مشرف      

 29 7 11 11 أمن  فرد       
تلتـــــزم الشـــــركة بتـــــوفير شـــــبكة الســـــلكية داخليـــــة للســـــيطرة األمنيـــــة واإلداريـــــة علـــــى 

( جهــــاز الســــلكي إضــــافي إلدارة المجمــــع للــــدخول 3المجمــــع مــــع تــــدبير عــــدد مــــن )
 3علــــى نفــــس الشــــبكة وتوجيــــ  أعمالهــــا وااللتــــزام بتــــوفير معــــدات تــــأمين لافــــراد )عــــدد 

( الســــتخدامها عنــــدما –د مــــن فــــرد األمــــن دونــــك لكــــل لفــــر –مســــدس صــــوت مــــرخي 
             علووووو  ت  تلتوووووزف الشووووور ة بتقووووودت  موووووا تفيووووود المواصوووووفات  يســـــتدعي الموقـــــف لـــــذلك 

 و الترا يل األمنية ال اةتة لم ه األجمزم و ال  ا 

 الجزاءات وال رامات -37
 الجزاءات والغرامات المقابلة   وصف حاالت المخالفة للفرد  م

 التنظيم االدارى ) أفراد  (:ــ  مخالفات  أوال
 ـ الغياب بدون إذن مسبق أو ترك الوردية 1
 ـ عدم التواجد في محل الخدمة  2
 ـ عدم ارتداء الزى 3
 ـ اإلهمال و التقصير في أداء الواجبات  4
 ـ التعامل بأسلوب غير الئق 5
 المظهر الخارجي والنظافة الشخصية للفرد  -6

 
 ليومي للفرد  خصم ما يعادل ضعفي الراتب ا

 خصم ما يعادل ضعف الراتب اليومي للفرد
 خصم ما يعادل ضعف الراتب اليومي للفرد
 خصم ما يعادل ضعف الراتب اليومي للفرد
 خصم ما يعادل ضعف الراتب اليومي للفرد

 ( جنية من الراتب اليومي للفرد  100)                 

تابي تفصيلي بالواقعة للمتعاقد من  يتم توجيه إنذار ك عند كل مخالفة :ــ ثانيا 

 المحافظة أو اإلدارة التنفيذية 

مرة خالل 2حاالت تكرار نفس المخالفة   ثالثا

 نفس الشهر 
 غرامة مضاعفة على كل مخالفة بعد الثانية 

 مخالفة الشركة الى بند من بنود الكراسة لم       رابعاً  

 ترد بعالية 

المدير جنية الى مخالفة ترد في تقرير  700

 التنفيذي

   المتعاقدنفقة  اإلعمال وإعادة تنفيذهاعلىوذلك مع عدم اإلخالل بحق الجهة اإلدارية في فسا العقد أو سحب 

 تعأا  اللجنة
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 عابدين    –محافظة القاهرة  –إدارة التعاقدات:مكتب  

 

 بيان األعمال واألسعار شامال كافة أنوا  الضرائب والتأمينات -38

 لمجمع و مول المواردىلعملية األمن والحراسة 

 بيان  م
عدد 

 فراداأل

 السعر للفرد
 شهريا
 بالجنيه

إجمالي  
السعر 
  شهريا
 لألفراد 
 بالجنيه

السعر إجمالي 
 سنويا لألفراد

 بالجنيه

    1 مدير موقع  1

    3 مشرف امن 2

    29 فرد امن  3

   (33إجمالي عدد األفراد     )

 مقدف العطا  ت   -1

 عنــوان   -2

                               رقم تليفون                                   -3

 رقم البطاقة الضريبية  -4

توقيع مقدم  التجاري                                              رقم السجل  -5

 العطــاء 

 
 

 تعأا  اللجنة 
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 عابدين    –محافظة القاهرة  –إدارة التعاقدات:مكتب  

 

 

 
 المتوقع لئعمئية  البرنامج الزمني  -39
 

 2022 / 1 /10 تاريخ اإلعالن

 2022 /    / ةتاريخ جلسة فتح المظاريف الفني 

 2022 /    / تاريخ االنتهاء من البت الفني

 2022 /    / تاريخ فتح المظاريف المالية

 2022 /    / تاريخ االنتهاء من البت المالي

 2022 /    / تاريخ اإلخطار بالترسية

   -توفير االعتماد المالي : -40
صوورف لئ المحئيووة ووندوق الخوودمات والتنميوة البنود يسوومر بالصوورف موا  •

   0لمجمع و مول المواردى عمال األما والحراسة عئي أ
 تعأا  اللجنة

 
 مدار إدارة التعاقدات                                                  

 
 ناجى إارا يم دسوقي                                            
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