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الفنية  والمواصفات العامة  كراسة الشروط 
  للمناقصة العامة 

 

   

 

 ة  اصالح ورفع كفاءعمليه 
 المواردى( مجمع( مصعد بالمبنى االدارى )2لعدد )وتشغيل 

 بالسيدة زينب محافظة القاهرة    
  (عامينلمدة  )   

 قابلة للتجزئة  غير العملية 

 بنظام األظرف المغلقة  
 ( مالي  –) فني 

  2018لسنة    182تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم  وفقًا ألحكام قانون  
 و الئحته التنفيذية 

 
 

( مووك الحئحووة 36وفقووًا للشوورائو الووواردة بالمووادة رقووم ) نيهوواج 299الشووروو و الموااووفات  ثمووك ارا ووة يكووون 
رمها الجهوات العاموة  والفة الوذار ك و كوون فوتو المظوار ة الفنيوة فوي التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التى تب

 -تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بالجلسة العلنية العامة المنعقدة بالمبنى الغربي بودووان عوام محافظوة القوا رة  
 2022/ 1/    11الموافق  الثالثاء يوم  اإلدارة العامة للشئون المالية 

 ضر بة القيمة المضافة  %14وق دعم األشخاص ذوي اإلعاقة  باإلضافة إلي جنيهات لصند 5وبخحف   

 الكراسة الغير مختومة بخاتم الجمهورية ال يعتد بها 
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 مقدمة 

 عامة طرح مناقصة  فى    إدارة التعاقدات  اإلدارة المركزية للشئون المالية    من خالل    محافظة القاهرةغبة  رفي إطار  

وتعمليه  ل كفاءة  ورفع  )اصالح  لعدد  بالمبني  2شغيل  مصعد   )( زينب الموار  مجمعاالدارى  دى(بالسيدة 
ما يضمن حسن و استمرار التشغيل بصفة  ــب  واالداء  مستوى من    أعلىللوصول إلى    (عامين  )لمدةمحافظة القاهرة  

ــ قــوفيتفق مع الخبرة العالمية وذلك    وبما مع أصحاب الخبرة العالية  دائمة      في المرفقة    الخبرة  مالوأع  ا للمواصفاتــــــ
االل  أنلى  ـــعمطلوبة  ــالاألعمال  ضوء   بـــــتـيتم  الــ اف ـكــزام  لذلك  ــقــة  المنظمة  القوانين  و  طرح    تقررفقد  رارات 

ل   و المواصفات بكراسة الشروط    الموضحة  المطلوبة و    األعمالو  الشروط و  لمواصفاتمناقصة عامة بشأن ذلك وفقاً 
 . الماثلة 
من طرح المناقصة العامة الماثلـة إلـى دعـوة الشـركات المتخصصـة فـي مجـال أعمـال القاهرة    افظةمحتهدف   -

دى(بالسـيدة زينـب الموار  مجمـعاالدارى )( مصعد بالمبني  2ورفع كفاءة وتشغيل لعدد )  االصالح  

 كفـاءةو بـأعلى  قيمة ماليـة    بأقلذات جودة عالية    أعمالو  لتوفير خدمات  (    عامين) لمدة   محافظة القاهرة  

مراعاة اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان تحقيق معايير ومبادئ تكافؤ الفرص وتعزيز الشـفافية والنزاهـة ب    وذلك

والعدالة والمساواة في المنافسة بين المتقدمين فـي المعاملـة وعـدم التحيـز الى مـنهم أو التمييـز بيـنهم   وأيضـا 

للشركات    اإلسنادإصدار أوامر  والفعلية للجهات الحكومية    االحتياجات  ة اإلنفاق الحكومي من خاللتعزيز كفاء

 تي سيتم التوصل إليها.على األسعار ال بناءً  الفائزة بمعرفة محافظة القاهرة  

كمـا يجـوز أن يحضـر   –ن يحضروا جلسـة فـتا المظـاريف الفنيـة والماليـة  أمة  الشركات المتقد  أصحاب  يلتزم -

 هذا الشأن فيل له كافة الصالحيات الالزمة قانونياً  مندوب مفوض من الشركة بموجب تفويض يخو

 :الشاملة االصالح و رفع الكفاءةمفهوم 

وعمـل جميـع  والتشـغيلكفـاءة  صالح و رفعال  لتنفيذاتقوم الشركة التى سيتم التعاقد معها بجميع االعمال الموضحة بعد  

 للمصاعد.ما يلزم لجعلها تعمل بكفاءة عالية وتغيير ما يلزم من قطع الغيار 

                    بطريقــة مرضــية جمهــور التهــدف المحافظــة مــن طــرح هــذل العمليــة للوصــول لمســتوى عــالى مــن الكفــاءة ومعاملــة 

) الكـود المصـرى  وان تكـون االعمـال الدوريـة والوقائيـة ببرنـامق يتفـق مـع  لمحافظـة القـاهرة    الكاملشراف  االتحت  

 .لخبرل العالمية فى مجال المصاعد الكهربائيةاوالعالمى للمصاعد(وأصول الصناعة و

 أعضاء اللجنة 
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 ط والمواصفات : محتويات كراسة الشر -1
 0الشروط العامة للمناقصة   ▪
 0المطلوبة  الخدمةو  األعمالنوع  ▪
 0المواصفات الفنية   ▪
 0العقد النموذجي   ▪

 شروط العامة ال ▪
 األخالقيات ومكافحة االحتيال والفساد  -1

  في جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية بإخطار لمجمع المواردي  التنفيذيالمدير أو تقوم محافظة القاهرة 

من خالل الغير تبين لها وجود اتفاق أو تعاقد أو تبادل معلومات بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو تنسيق    إذاما    حال

بين أصحاب العطاءات فيما    أوغيرهم من الموظفين بالجهة وصاحب العطاء    أوسواء كان ذلك بين اى من المختصين  

 0 األحوالغيرهم من المتعاملين مع الجهة بحسب  أوبينهم 

 الجهات المختصة فورا عن :  إبالغيجب على الشركات المتنافسة  األخروعلى الجانب 

  المناقصة موظف أو جهة من الجهات ذات الصلة بتنفيذ هذل    أيأو غير مشروع من قبل    انونيقتصرف غير    أي -
نظير الحصول على مزايا مالية أو أية   المناقصة  إجراءات    في  من شأنه التأثير بطريق مباشر أو غير مباشر  

ة شخصية أو هدف من األطراف بغرض تحقيق مصلح  أيترتيب مباشر أو غير مباشر بين    أيأو    مزايا أخرى  
بهدف إضعاف   المناقصة  بصورة غير مشروعة فيما يتعلق بهذل    اإلجراءات  فيغير مشروع ويشمل ذلك التأثير  

التأثير على سير إجراءات التحقيقات      أومن األطراف بصورة مباشرة أو غير مباشرة    أيأو إضرار أو تهديد  
بمعلومات  مضللة أو كاذبة لجهات التحقيق لعرقلة سير   اإلدالء  أو تعطيلها أو تزويرها أو تغييرها أو إخفائها   أو

أى تحقيق بشأن أية شكاوى أو إدعاءات بوجود ممارسات فساد أو احتيال أو إكرال أو تواطؤ أو تهديد أى طرف 
 0أو إيذائه لمنعه من اإلبالغ عن معلومات لدية والمرتبطة بالتحقيق 

  القوانين واللوائح المنظمة بالمناقصة -2
بالقانون رقم  ▪ تخضع هذا المناقصة العامة ألحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر 

القانون الحكام    و   2019لسنة    692الصادر بقرار وزير المالية رقم  والئحته التنفيذية    2018( لسنة  182)
وذلك فيما لم الحكومية والئحته التنفيذية  في شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود    2015( لسنة  5رقم )

يرد بشأنه نص خاص فى كراسة الشروط والمواصفات وتعتبر هذل االحكام جزء اليتجزأ من الكراسة والعقد  
ويمكن تحميل صورة استرشادية من القوانين  المشار إليها بدون مقابل ودون أدنى مسئولية على  مكمله لها  

 www.etenders.gov.eg) )0اقدات العامة  المحافظة من خالل بوابة التع
كما يسرى بشأن التعاقد كافة القوانين واللوائا والقرارات ذات الصلة بموضوع المناقصة فيما لم يرد بشأنه   ▪

  0 الكراسة الماثلةنص في 
الصادربالقانون ▪ االعاقة  ذوى  االشخاص  دعم  صندوق  )  قانون  لسنة  200رقم  بالجريدة    2020(  نشرل  تم 

 .2020اكتوبر  1ة فى الرسمي
 أعضاء اللجنة 
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 لغة تقديم العطاء :   -3
اللغـــــة المعتمـــــدة فـــــى كراســـــة الشـــــروط والمواصـــــفات والعقـــــود وجميـــــع  هـــــياللغـــــة العربيـــــة  ▪

ــد  ــتندات ذات الصـــــلة بموضـــــوع الطـــــرح والتعاقـــ ــا مـــــن المســـ المحاضـــــر والمراســـــالت وغيرهـــ
ــين ترج ــرى يتعـ ــة أخـ ــأى لغـ ــتند بـ ــديم مسـ ــة تقـ ــى حالـ ــدم وفـ ــق مقـ ــن طريـ ــة عـ ــة العربيـ ــى اللغـ ــه إلـ متـ

ــد  ــب معتمـ ــن مكتـ ــاء مـ ــتالف أو  –العطـ ــة االخـ ــى حالـ ــه فـ ــول عليـ ــو المعـ ــى هـ ــنص العربـ ــر الـ ويعتبـ
  0المضمون   فيااللتباس  

 الشكاوى : -4

 بالنسبة للشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام القانون : 

حالة   بأحكام   مخالفة  في  الطرح  و  جهة  المواصفات  و  الشروط  الصادر    كراسة  العامة  التعاقدات  تنظيم  قانون 
الحكومية    2018لسنة    182بالقانون   التعاقدات  مكتب  إلى  بشكوال  التقدم  الشأن  لصاحب  يحق  التنفيذية  الئحته  و 

  5للنظر و البت في الشكوى و تسوية الخالفات و يكون تقديم الشكوى إلى المكتب المذكور وفقاً ألحكام المادة رقم )
 0( من الالئحة التنفيذية لذات القانون  6و المادة رقم )( من القانون 

حكـــــام قـــــانون تنظـــــيم أللكراســـــة الشـــــروط والمواصـــــفات أو جهـــــة الطـــــرح  مخالفـــــةفـــــي حالـــــة  ▪
ــدات  ــيالتعاقــ ــة التــ ــات العامــ ــا الجهــ ــذكر تبرمهــ ــالفة الــ ــة ســ ــة التنفيذيــ ــق  والئحتــ ــاحب   يحــ لصــ
ــاء ــدم  العطـــ ــداتالتقـــ ــى ادارة التعاقـــ ــكوى الـــ ــة االدا بشـــ ــةبالجهـــ ــكاوى  ريـــ ــب شـــ ــى مكتـــ او الـــ

ويـــتم فحـــص الشـــكوى واتخـــاذ قـــرار بشـــأنها وفقـــا   التعاقـــدات الحكوميـــة التـــابع لـــوزير الماليـــة 
ــم ) ــادة رقــ ــا للمــ ــواردة طبقــ ــراءات الــ ــام واالجــ ــانون 5لالحكــ ــن القــ ــنة 182( مــ ــادة  2018لســ والمــ

رفــــة وإذا لــــم يفصــــل فيهــــا بمع 2018لســــنة  182( مــــن الالئحــــة التنفيذيــــة للقــــانون  6رقــــم )
ــدات  ــب شـــكاوى التعاقـ ــى مكتـ ــدم بشـــكوال إلـ ــق فـــي التقـ ــه الحـ ــة يكـــون لـ ــة اإلداريـ ــة الجهـ الحكوميـ

ــيس ــداد رمســـ ــة امتـــ ــأبراس وزارة الماليـــ ــرل بـــ ــائن مقـــ ــة الكـــ ــوزارة الماليـــ ــم  ) -بـــ ــرس رقـــ ( 1بـــ
ــكاوى  ــديم الشــ ــات تقــ ــل وتوقيتــ ــد مراحــ ــتم تحديــ ــمنة ان يــ ــكوى والمتضــ ــى الشــ ــت فــ ــر والبــ للنظــ

ــل ــك قبــ ــات وذلــ ــوية الخالفــ ــكوى  وتســ ــديم الشــ ــتم تقــ ــى ان يــ ــاء علــ ــات القضــ ــى جهــ ــوء إلــ اللجــ
 للمكتب المذكوروفقا للمواعيد االتية: 

 المدة المسموح بها  الحالة  م

 قبل الموعد المحدد لفض المظاريف الفنية بيومى عمل على االقل  شكاوى متعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط 1

لمحدد لفض المظاريف المالية بيومى عمل على قبل الموعد ا شكاوى متعلقة بالبت الفنى  2
 االقل 

 قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومى عمل على االقل  شكاوى متعلقة بالبت المالى   3

يتم تقديمها بعد يومي عمل على االكثر من صدور القرار الذى  شكاوى متعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ  4
 يتضرر منه الشاكى 

 صورة من الشكوى للجهة االدارية ) محافظة القاهرة ( ادارة التعاقدات . مع تقديم

 أعضاء اللجنة 
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 الموافقة على الشروط :  -5
تبـــر اشـــتراكه يقـــر صـــاحب العطـــاء بموافقتـــه علـــى كافـــة الشـــروط والمواصـــفات الـــواردة بالكراســـة ويع

ــالف  ــة خـ ــو المناقصـ ــد رسـ ــه بعـ ــل منـ ــذلك   وال يقبـ ــه بـ ــرار منـ ــت إقـ ــأمين المؤقـ ــداد التـ ــة وسـ ــى المناقصـ فـ

 ذلك.

 توافر االعتماد المالى: -6

تممممف تممممبلغ  لمطلوممممن لمطعوممممبل م الغمممم  حطوغمممم  توتمممم  لمكمممم       مممم  لمعمممم    لم    مممم    ممممم  

   2021/2022 لمط م  خصط   ن صا  ف لمك     مو  مضطن لالح ط د لمط م   

 البرنامج الزمنى المتوقع للعملية:   -7
 2022/   /     تاريخ اإلعالن -1

  2022 /    /   جلسة االستفسارات -2

 2022/    /     تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية -3

 2022/      /   تاريخ اإلنتهاء من البت الفني -4

 2022/    /     تاريخ فتح المظاريف المالية -5

 2022/  /      تهاء من البت الماليتاريخ اإلن -6

 2022/    /       تاريخ اإلخطار بالترسية -7

 
 :وطريقة سدادها وردهاالتأمينات  -8

 التأمين المؤقت : •
المؤقت   بالتأمين  مصحوبا  العطاء  يكون  أن  )يجب  بإحدىو    (جنيها 10000مقدارل  المحددة    الصور  يسدد 

ويجب ان   الذكر تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة سالفة    نو( من الالئحة التنفيذية لقان31بالمادة )

بع يوماً  ثالثين  لمدة  صالحاً  المؤقت  التامين  مديكون  أو  العطاء  سريان  مدة  إنتهاء  وقابال   د  العطاء  سريان 

ومرفقاً  كامال  المؤقت  التأمين  يؤدى  ال  الذى  العطاء  ويستبعد  العطاء  مقدم  الى  الرجوع  دون  خل دا   للتجديد 

 المظروف الفنى.

واذا انسحب مقدم العطاء من العملية قبل الميعاد المحدد لجلسة فتا المظاريف الفنية ويصبا التأمين المؤقت 

إقامة  أو  إجراءات  أية  اتخاذ  او  القضاء  الى  االلتجاء  او  انذار  او  تنبية  الى  الحاجة  دون  االدارية  للجهة  حقاً 

التامي ويرد  إنتهاء جميع الن  الدليل على حدوث ضرر  فور  فنياً  المقبولة  العطاءات غير  إلى أصحاب  مؤقت 

 إجراءات مرحلة البت الفنى.

 أعضاء اللجنة 
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 :الدفع والتحصيل االلكتروني ▪

بموجب خطاب ضمان صادر من أحد المصارف المحلية المعتمدة غير مقترن بأى قيد أو شرط وأن يقر فيه   ▪

( شهور من تاريخ  4هة اإلدارية مبلغا يوازى التأمين المطلوب ساري لمدة )لجا  المصرف بأنه يدفع تحت أمر

 . 2018لسنة  182( من الالئحة التنفيذية للقانون 31طبقا للمادة رقم )  فتا المظاريف الفنية

 التأمين النهائي : ▪

الفائز أن يؤدى   النهائيعلى صاحب العطاء  عمل تبدا من اليوم   يامة أ( من قيمة العقد خالل عشر%5بنسبة )  التأمين 
( من الالئحة التنفيذية 82التالى الخطارل بقبول عطائة ويسدد التامين النهائى بإحدى الطرق المنصوص عليها بالمادة )

لتنفيذ العقد وساري النهائى ضامناً  التامين  الية ويكون  إللقانون المشار  بالعقد  ويرد  اً حتى  نتهاء مدة الضمان المحددة 
أو منه  تب  ما  كامال   يؤقي  لو  واذا  الضمان  مدة  انتهاء  المهلة   ىدفور  خالل  النهائى  التامين  الفائز  العطاء  صاحب 

 المحددة   جاز للجهة االدارية إلغاء العقد او تنفيذل بواسطة أحد مقدمى العطاءات التالية بحسب ترتيب اولوياتها.
حقا للجهة االدارية   كما يكون لها ان تخصم قيمة  قت  لمؤوفى جميع حاالت عدم سداد التامين النهائى يصبا التامين ا

كل خسارة تلحق بها إذا تبين ان صاحب العطاء هو المتسبب فيها   وذلك من اية مبالغ مستحقة أو تستحق لديها  وفى  
ع  ة م إدارية  اخرى ايا كان سبب االستحقاق وذلك كلحالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى اية جهة  

بالطريق االدارى   تتمكن من استيفائة من حقوق  لم  بما  الرجوع عليه قضائيا  بإحدى الصور عدم االخالل بحقها فى 
   التالية :
 .الدفع والتحصيل االلكتروني ▪
بموجب خطاب ضمان صادر من أحد المصارف المحلية المعتمدة غير مقترن بأى قيد أو شرط وان يقر فيه   ▪

أ يدفع تحت  بأنه  المطلوبالجمر  المصرف  التأمين  يوازى  المطلوب مبلغ  من مستحقاته 0هة اإلدارية  خصماً 
ويتم  للسداد  المحدد  الوقت  وفى  غيرها  أو  اإلدارية  الجهة  ذات  في  أخرى  عمليات  من  للصرف  الصالحة 

ددة لمحة ا االحتفاظ بالتأمين النهائي لحين االنتهاء من األعمال الموكلة للشركة    وفى حالة عدم أدائه في المهل
بموجب إخطار بكتاب يرسل له بخدمة البريد السريع   عن طريق الهيئة القومية للبريد  –جاز للجهة المتعاقدة 

 مع تعزيزل في ذات الوقت بالبريد االلكتروني أو الفاكس بحسب األحوال ودون حاجة التخاذ أي إجراء أخر  
العطاءات    ▪ مقدمي  أحد  بواسطة  تنفيذل  أو  العقد  أولوياتهااليالتإلغاء  ترتيب  بحسب  لعطائه  التأمين    ة  ويصبا 

المؤقت في جميع الحاالت من حق الجهة اإلدارية   كما يكون لها أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها إذا 
تبين أنه المتسبب فيها من أي مبالغ مستحقة أو تستحق لديها لصاحب هذا العطاء وفى حالة عدم كفايتها تلجأ  

ته لدى جهة إدارية أخرى أيا كان سبب االستحقاق   وذلك كله مع عدم اإلخالل بحقها حقا مستإلى خصمها من  
 في الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق اإلداري.

 أعضاء اللجنة 
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 سريان العطاءات :  صالحية -9
ن وقت تصديرها  بمعرفة مقدميها وذلك لمدة تسعين يوماً ا مفيهنافذة المفعول وغير جائز الرجوع  العطاءات    تبقى

بالترسية قبل انتهاء مدة سريان العطاءات فاذا   تبدا من التاريخ المحدد لفتا المظاريف الفنية ويتم البت واالخطار 
ومد   ءاتعطا مد سريان ال  –بعد موافقة السلطة المختصة    –تعذر البت واالخطار بالترسية قبل ذلك  كان للمحافظة  

يتم ذلك كله قبل   بذلك على ان  العطاءات كتابة  لمدة مناسبة ويجب عليها اخطار مقدمى  المؤقت  التامين  صالحية 
تاريخ انتهاء مدة سريان العطاءات بخمسة عشر يوماً على االقل ويستبعد كل عطاء لم يقبل صاحبه مد مدة سريان  

 العطاء. ان سريعطائة كتابه ويرد إلية تامينة فور إنتهاء مدة 
 

  -ضاح العروض الفنية :يفاء و استياست -10
)  يتم  بالمادة  الواردة  لالحكام  وفقاً  العطاءات  أصحاب  من  المقدمة  الفنية  العروض  واستيضاح  من  67استيفاء   )

 الذكر. الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة سالفة 
ضاح  ي تساعد اللجنة على است  التيالمستندات    أوفاء البيانات  يى طلب لجنة البت استاء علات بنالتعاقد  إلدارةيجوز  
 أيامتجاوز ثالثة    مدة الالالزم وذلك خالل    الفنيالتقرير    إعداد  فيالعطاءات بما يعينها    أصحابفنيه من    أمور  أي

تاريخ   است  إخطارهممن  لطلب  العطاء  صاحب  استجابة  عدم  حالة  ايوفى  الست  أوات  لبيانفاء  يضاح  المستندات 
المدة    بعطائه  الفنية   األمور اللجنة    المحددةخالل  غير    إليها   بطلبة   والموضحة من  باعتبارل  عطائه  استبعاد  يتم 
 األخرى. مع العطاءات  للمقارنةغير قابل  أوواضا 

 

 مسئول التنفيذ بالشركة المتعاقدة : -11

لمش ك    لمطا  ص     لم لسي تو زم  مو ت تالغ ه  ليحوغه   أح        (   م   لمت لر    ك ي)   بظلغه ب  غغن 

 لمش ك .   لمط لق حوغه  بطبجب تلبيض رسطي    ط   ن    تت يف لمطس ا لمو اسغق   ه بشأن تالغ  لم ت
  

  كراسة الشروط  -12

لمش ك    لمش  طب ت يف  تو زم  ك لس   لألصوغ   ن  لمش ك    لماسك   بك تف     لمطبلصل    ب      ك ب   

 ي  ل   م   لبال  ن لمش ك  بك      رد لغه   ت  ل  ك لس  لمش  ط  لمطبلصل   لمشهغ   ط بع     حوغه 

إمغه    لم ي سغسا   لمط     ة  بغن لمش ك   لم ت  لم ي سغب ع بغن لمجه    ال    لألحط ل  جزءل ال ي جزأ  ن 

 0  ي    بأي ت  ي  لي لمك لس  بسلب    ت  نه لمش ك  لمط ت     ن لش  لط 

 اللجنة اء أعض
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 :مخالفة شروط العقد  -13

ــرط   ــاى شـ ــت بـ ــدة إذا أخلـ ــركة المتعاقـ ــاب الشـ ــى حسـ ــذل علـ ــد أو تنفيـ ــخ العقـ ــي فسـ ــق فـ ــة الحـ ــة اإلداريـ للجهـ

جــــوهري مــــن شــــروطه ويكــــون الفســــخ أو التنفيــــذ علــــى حســــاب الشــــركة بقــــرار مــــن الســــلطة المختصــــة 

القوميــــة للبريــــد   مــــع تعزيــــزل فــــي الهيئــــة ن طريــــق وتعلــــن بموجــــب كتــــاب يرســــل بالبريــــد الســــريع عــــ

 .حوال على عنوانها المبين بالعقدبحسب األأو االيميل ذات الوقت بالبريد االلكتروني أو الفاكس  

 

 سحب العطاء : -14
قبــــل الموعــــد المحــــدد لفــــتا المظــــاريف الفنيــــة  ا العطــــاء بســــحب عطائهــــ ةمقدمــــ ت الشــــركة إذا قامــــ

ــت ال ــأمين المؤقــ ــبا التــ ــفيصــ ــودع حقــ ــاء اُ للمحمــ ــذار أو االلتجــ ــى إنــ ــة إلــ ــة دون حاجــ ــىافظــ ــاء أو  إلــ القضــ

اســـتيدائه مـــن أى مبـــالغ مســـتحق لـــديها    أواتخـــاذ إيـــه إجـــراءات أو إقامـــة الـــدليل علـــى حصـــول ضـــرر 

 .أو لدى أى جهة إدارية أخرى له  

 أعضاء اللجنة 
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  المراسالت : -15
 أثناء إجراءات المناقصة  -أ

بان العنوان المبين باالوراق الرسمية المقدمة منه هو العنوان الذى سيتم مراسلته علية وان العطاء  ر صاحب  يق

تكون   علية  تخطر  او  تعلن  أو  ترسل  او  توجة  التى  واالخطارات  واالعالنات  والمراسالت  المكاتبات  جميع 

خطار محافظة القاهرة بالعنوان لتزم با عنونا يصحيحة ونافذة ومنتجة لكافة اثارها القانونية وفى حالة تغيير هذا ال

بخطاب مسجل بعلم الوصول واال اعتبرت كافة المكاتبات والمراسالت واالعالنات على عنوناة المذكور    الجديد

صحيحة ونافذة ومنتجة لكافة اثارها القانونية ويلتزم بان تكون جميع مكاتباته ومراسالته واعالناته واخطاراته  

 ويلزم تسليمها لإلدارة المركزية للشئون المالية إدارة التعاقدات بديوان عام محافظة القاهرة ية  ة العربمكتوبة باللغ 

عابدين  7) الجمهورية  ميدان  للبريد  (  القومية  الهيئة  السريع عن طريق  بالبريد  إرسالها  ذات  أو  فى  تعزيز  مع 

 0( 23918520على رقم )أو الفاكس   البريد االلكترونىالوقت ب 

 لتنفيذ : عاقد واالل التخ -ب
يجب أن تكون كافة المخاطبات أو المراسالت المتبادلة من وإلى الجهات اإلدارية والمتعاملين والمتعاقدين معها بما 

بشكل يمكن الرجوع إليه الحقا على أن تكون  مكتوبة   في ذلك اإلخطارات والقرارات ومحاضر الجلسات وغيرها  
بإيصال    أما ويجب االحتفاظ بما يثبت تسلمها ويكون تبادلها    الطرفينذلك من  لهم    المفوضصادرة من األشخاص  

 أو بالبريد االلكترونى. بالبريد المسجل أو بالفاكس إرسالها موقع بالتسليم أو 
بالعقد وتنفيذل    واإلخطاراتوتكون جميع المخاطبات   المتعلقة  باللغة العربية   ويلزم   مكتوبةوالمطالبات والبيانات 

للجه تسليم المتها  المحدد    فيعاقدة  ات  بالبريد   فيمقرها  إرسالها  أو  بالتسليم  موقع  إيصال  الحصول على  مع  العقد 
تحددل الجهة المتعاقدة وبشرط إثبات    الذي  أو البريد االلكترونى  السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد أو بالفاكس

بالتغيير مسبقا وقبل    األخربأخطار الطرف    يلتزم  العقد  يفمن الطرفين لمقرل المحدد    أيوفى حالة تغيير    تسليمه
 يوما على األقل من حدوث التغيير. خمسة عشر

 حظر تعديل العطاء :  -16

 ي ظممم   ال يعتـــد بـــأي عطـــاء أو تعـــديل فيـــه يـــرد بعـــد الموعـــد المحـــدد لجلســـة فـــتا المظـــاريف الفنيـــة

    صمممم حب م ظمممم  حومممملم  مممم ي  لممممي لم عمممم ءل  لمطت  مممم  ب مممم  همممم ل لمطبحمممم   يسمممم   همممم ل ل

 .لم ع ء لمل ئز 

 
 أعضاء اللجنة 
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 حظر التقدم بأكثر من عطاء: -17

ي ظ  حو   ت    لم ع ءل  لم ت م ب م ل  أ  ب مش لك   ع لمغغ  بأكث   ن حع ء م طوغ   لح ة    مف يكن  

  .لمط ت م  ع لمغغ  ب ص  ال تسطح مه ب م أثغ  ل  إتك     لر    صو  ب م ع ء

لمت ه ة( ح ل  ك مل  لم ظ  لمطاصبص لس ل  د لم ع ءل  لمطك مل     )   لظ  مجه  لالدلري   حو  ل يجب  

بأ    لمط       لماه ئ   ت طغ   لم أ غن  لم ت   أيوبم   لسخ  أ   لالدلري   لمجه   إم   لمطؤ ت  لم أ غن   أيوبم  

 .خس رة تو ق به  ل ل تلغن مه   ك مل  لم ظ  ب   لم     

 : لعقد عن ا ازل التن  -18

حن لم ت  أ  حن لمطل من لمطس  ت  مه كوه  أ  ب ضه  ،   ع  م  يجبز أن ي ا زل    لم ا زلال يجبز موط       

لماش ط   بطزل م   مه   لمط خص  لمطص لغ   غغ   لمط مغ   لمش ك    أ   لملابك  ألح   لمطل من  تو     لي حن 

بطسئبمغ  لمط        لإلخالل  ش ك  د نا  أ  لمه ه لم  م  ب ص يق لمل  لي   يك ليجطهبري   ص  لم  بغ  ،  

  . لوه  ن حتبق لإلدلري حن تالغ  لم ت  ، كط  ال يك   لبل نز مه حن لمطل من لمطس  ت  مه بط  يكبن موجه  

  آلية المناقصة -19

لمطا  ص    مجا   أللض  ت بم   موبصبل  لمطا  ص   لي  لاغ ً   لمطتلبم   مو   ض  لمط مغ   لمطظ ريف  ل ح 

لاغ   لمط مغ    م  ب   تبحغ  " أسس لمطت رن  بغن لم   ض  ن جطغع لمابلحي لملألس  ر   ط  ل    لمش 

لتل ق   إم   أ  حوغهف  ن أص  ل    موبصبل  لم  سغ  حوغه  ي ف  لمت ه ة  بغن  ن  بغن    لظ   إب ل ه  ي ف  

 0لم   ض لمطتلبم  لاغ ً    مغ   لأل    ن لمتغط  لم ت ي ي  

 0( الحق فى القاهرةمحافظة  رية )وللجهة اإلدا

 لم ي طلت ً مالحط ل لمطعوبب    لأللض  ش  ط ً    إم  ص حب لم ع ء لأل   س  ل  لإلسا دأ      إص لر -

 0تف لم  سغ  حوغه 

  محافظة القاهرةالصادرة من   اإلسناد ألوامرطبقا   األعمال  -20

لم  سغ  حوغه   لم يلمش ك      تو زم  موطص ح  عمم ل لمطلممم جئ   غ  لألحتمممول   لمطعوبب     لألحط لتالغ     ي ف 

 ن لمط  لظ  خالل ل  ة   إمغه لمص درة      لإلسا دطلت  أل ل      ش  و  أي م لألج زل    لم عال  لم سطغ   

يشط  ح    تشغغ  موطص   طبلل ل  ة تشغغ  بط  يضطن حسن   لس ط لر لم شغغ  بصل  دلئط   لم       

 لمطص ح .

 اللجنة أعضاء 
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 :  تسليم العطاءات -12

الدارة التعاقدات باالدارة المركزية للشئون المالية وااليرادات المبنى الغربي  بديوان عام محافظة  تسلم العطاءات  
بالدور األول بإدارة التعاقدات باإلدارة  فى مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفنى واالخر للعرض المالى    القاهرة

ى الغربي بديوان عام محافظة القاهرة قبل  الساعة الثانية عشر ظهر  اليوم المحدد المبن  –  المالية   المركزية للشئون
السريع ولن يعتد بأى   للبريد  القومية  الهيئة  السريع من خالل  البريد  باليد أو عن طريق  أما  الفنية  المظاريف  لفتا 

قدم بعد فتا   إذا عطائه    في   حصول خطأالعطاء بادعاء من صاحب    أيوال يلتفت إلى    –عطاء يرد بعد هذا الموعد  
 المظاريف الفنية 

 للعطاءات :  الفني م ييقتال -22
 0االلتزام بالمواصفات الفنية المطروحة  -1
 0االلتزام بتقديم المستندات المطلوبة  -2

  
 : مده تنفيذ العمليه    -23
 

  تسليم من تاريخ  عامين    دةلمتشغيل  شامل تكلفه افراد ال  ( مصعد2عدد )ل  الضمانو   ةمدة االصالح ورفع كفاء -1

  من مهندسى المحافظةالموقع للشركة 

 

     

 اللجنة أعضاء 
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 : إلغاء المناقصة  -24
قبل البت فيها أذا استغنى عنها نهائيا او اذا اقتضت المصلحة العامة   وفى حالة  لغاء المناقصة  بايحق للمحافظة   

فى الحاالت وفقا    ستوجب إلغاء العملية وانهاء التعاقد دون اية اعتراضات الدولة تادية من  صدور اية قرارات سي
 ( من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة سالفة الذكر(  37لألحكام الواردة بالمادة)

 
 تعديل الشروط والمواصفات :  -25

ــة  ــروللمحافظــ ــة الشــ ــى كراســ ــديالت علــ ــال تعــ ــى ادخــ ــق فــ ــفات قوالمواط الحــ ــلصــ ــتا  بــ ــاد فــ ميعــ
ــة  ــلحة العامــ ــت المصــ ــل إذا اقتضــ ــى االقــ ــام علــ ــبعة ايــ ــة بســ ــاريف الفنيــ ــىالمظــ ــك  علــ ــتم  ذلــ ان يــ

ــراء  ــاريخ اجــ ــن تــ ــام مــ ــة ايــ ــالل ثالثــ ــديالت خــ ــذل التعــ ــة بهــ ــراء الكراســ ــاموا بشــ ــن قــ ــار مــ إخطــ
ــديالت  ــزاء  التعــ ــزءاً ال يتجــ ــديالت جــ ــك التعــ ــر تلــ ــث تعتبــ ــةبحيــ ــتندات المناقصــ ــن مســ ــة  مــ وملزمــ

( مـــن قـــانون تنظـــيم التعاقـــدات 19وذلـــك علـــى النحـــو المبـــين تفصـــي  بالمـــادة )ى العطـــاءات  لمقـــدم
 التى تبرمها الجهات العامة سالف الذكر.

 

 أعضاء اللجنة 
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  : تأخير فى تنفيذ العقدال  -26
 

المواعيــــد المتفــــق عليهــــا  المطلوبــــة خــــاللاالعمــــال  ذبتنفيــــيلتــــزم الشــــركة الراســــى عليهــــا المناقصــــة  -
ــى  ــأخر فـ ــا وإذا تـ ــق عليهـ ــة المتفـ ــد   وبالكيفيـ ــدد بالعقـ ــاد المحـ ــا للميعـ ــد طبقـ ــل التعاقـ ــناد محـ ــامر االسـ بـ

( مــــن 48التنفيــــذ عــــن هــــذا الميعــــاد يحصــــل منــــه مقابــــل تــــأخير بالنســــب والحــــدود المبينــــة بالمــــادة )
لتنفيذيـــة المشـــار مـــن الئحتـــه ا (98والمـــادة )قـــانون تنظـــيم التعاقـــدات التـــى تبرمهـــا الجهـــات العامـــة 

 إليها.
مصــــادرة التــــأمين النهــــائي   وال يــــدخل فــــي حســــاب مــــدة التــــأخير مــــدد التوقــــف التــــي يثبــــت لجهــــة  -

التعاقـــد نشـــأتها عـــن أســـباب قهريـــة ال يـــد للشـــركة فيهـــا   ويوقـــع مقابـــل التـــأخير أو اإلعفـــاء وفـــى 
ــون اإلع ــأخير و يكــ ــل التــ ــيل مقابــ ــاالت تحصــ ــع الحــ ــراجميــ ــة بقــ ــاء منــ ــة فــ ــن محافظــ ــاهرة ر مــ               القــ

ــلطة  ــد و للســــ ــن إرادة المتعاقــــ ــة عــــ ــباب خارجــــ ــأخير ألســــ ــين أن التــــ ــدات ( إذا تبــــ ) إدارة التعاقــــ
 المختصة في هذل الحالة إعفاء المتعاقد من مقابل التأخير جزئياً أو كلياً  

 
 :فسخ العقد والتنفيذ على الحساب  -27
يذ اى التزام ناشئ عن العقد او اخلت بـاى شـرط جـوهرى مـن ناقصة عن تنفسى عليها الماذا امتنعت الشركة الرا -

شروطة فأنة يجوز لمحافظة القاهرة بقرار مسبب من السلطة المختصة بفسخ العقد او التنفيذ على حسـاب الشـركة 
    هرةمحافظة القـا   او  التنفيذى لمجمع و مول المواردى    المديرعن طريق  يرسل    بإخطارمع اخطار الشركة بذلك  

مع تعزيزل فى الوقت ذاته بالبريد االلكترونى ا والفاكس بحسب االحوال علـى عنوانهـا المبـين بالعقـد   وفـى هـذل 
الحالة يصبا التامين النهائى حقا للمحافظة كما يكون لها ان تخصم ما تستحقه من مقابل التاخير وقيمة كل خسـارة 

ى خصمها من مستحقاتها لدى اى جهة ادارية اخـرى تها تلجا  الالة عدم كفايتلحق بها من اى مبلغ مستحقة وفى ح
ايا كان سبب االستحقاق دون حاجة الى اتخاذ اى اجراءات قضائية وذلك كله مع عدم االخالل بحقها فـى الرجـوع 

 عليه فضائيا بما لم تتمكن من استيفائة من حقوق بالطريق االدارى.
 

 أعضاء اللجنة 
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 -المتعاقد بتنفيذ االتى : يلتزم -28
 
ــام  -1 ــد بالقيــ ــزم المتعاقــ ــاليلتــ ــة  بأعمــ ــاءة الالزمــ ــع الكفــ ــالح و رفــ ــي االصــ ــول  والتــ ــمن الحصــ تضــ

ــى  ــى  أداءعلـ ــاظ علـ ــع الحفـ ــعد مـ ــل مصـ ــة لكـ ــغيل مقيمـ ــة تشـ ــوفير عمالـ ــع تـ ــاعد مـ ــل المصـ ــد لعمـ جيـ

خالفــــة ذلــــك انــــت وتعتبــــر مالمظهــــر العــــام للموقــــع وال يجــــوز اضــــافة اى انشــــطه اخــــرى مهمــــا ك

 ازة للمحافظة فى الغاء التعاقد دون اى انذار.إج

 يلتزم المتعاقد بتقديم جميع البيانات الفنية عن العرض المقدم. -2

ــعار  -3 ــرض اسـ ــديم عـ ــد تقـ ــزم المتعاقـ ــع يلتـ ــالح ورفـ ــاملةاصـ ــاءة شـ ــل  كفـ ــغيل لكـ ــة للتشـ ــة المقيمـ العمالـ

ــى و ــغيل المبنــ ــرات تشــ ــوال فتــ ــعد طــ ــةالمصــ ــاملة ك تكلفــ ــرائب شــ ــة الضــ ــدمغاتاوافــ ــات  لــ و التأمينــ

 ضريبة القيمة المضافة ......إلخفيها  بما 

األعطال المفاجئة للمصاعد شاملة أيام األجازات و العطـالت الرسـمية بمـا يضـمن حسـن   بتلبية  تلتزم الشركة    -4

 لكل مصعد طوال فترة تشغيل المصعد.تشغيل مع تواجد عامل سير العمل و التشغيل بصفة مستمرة 

و فــى حالــة ظهــور أى اعمــال مســتجدة او  اصــالحها ورفــع كفائتهــا عمــال التــى تــم د بمتابعــة األيلتــزم المتعاقــ -5

 مالحظات بها وتلتزم الشركة بتنفيذ البنود المستجدة و تالفى المالحظات دون اى زيادة فى السعر.

 ترات تشغيل.يلتزم المتعاقد تقديم أسماء و عناوين وسن العمالة المقيمة لكل مصعد طوال ف -6

حق التفتيش بمندوبين عنهما للتاكد من التزام المتعاقد بتنفيذ كافـة    المواردى  مجمعلافظة  واالدارة التنفيذية  محلل -7

 بنود العقد اداريا وفنيا ويكون لها كافة الصالحيات فى متابعة تنفيذ العقد.

وال عـن بهـم ويكـون مسـئ تامينات الخاصـةفريقه ويتحمل جميع ال أداءيكون المتعاقد مسئوال مسئولية كاملة عن   -8

وذلـك بنـاء علـى االصـالح والتشـغيل  اعمـال    أداءالجهات المختلفة وفى حالة مايثبت للمحافظة سوء    مفريقة اما 

تقارير لجنة المتابعـة او تكـرار شـكوى مسـتخدمى المصـاعد   ينـذر المتعاقـد بانـذار كتـابى مـن خـالل االدارة 

تاريخ االنذار يحق لها فسـخ التعاقـد دون الحاجـة  سة عشر يوما منالخدمة خالل خمالتنفيذية وان لم يتم تحسين 

 الى تنبيه او انذار او اتخاذ اى اجراء قضائى

الكاملة تقديم وثيقة تامين سارية طـوال مـدة التعاقـد لكـل مصـعد   ا الخاصة ومسئوليته  ا تلتزم الشركة وعلى نفقته -9

بات والحـوادث والحريـق وكافـة ار واالصـا االخطـار واالضـرلصالا المحافظـة والمسـتخدمين للمصـاعد ضـد  

 المدنية والجنائية ... الخ والناشئة عن استخدام هذل المصاعد.  ئولياتالمس

 

 أعضاء اللجنة 
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ــار  -10 ــع الغيـــ ــليم قطـــ ــزام بتســـ ــد االلتـــ ــى المتعاقـــ ــدة علـــ ــة  الجديـــ ــازن و التالفـــ ــة لمخـــ محافظـــ

ــ القــــاهرة  ــد ذلــــك بمعاونــ ــا يفيــ ــار مــ ــاإلدارةممثلــــة فــــي ادارة المخــــازن يــــة االدار الجهــــةة احضــ  بــ
ــة ل ــاهرة )العامــ ــة القــ ــة بمحافظــ ــئون الماليــ ــاع لشــ ــرف و ارتجــ ــافة و صــ ــة اضــ ــتناد عمليــ دون االســ

 (الى وجود عهد
ــاق  -11 ــتم االتفــ ــق يــ ــتوى الئــ ــاملين بمســ ــز للعــ ــد مميــ ــوفير زى موحــ ــد تــ ــى المتعاقــ ــب علــ يجــ

ــة والمــــدير  ــه مــــع المحافظــ ــذيعليــ ــاملين تغييــــرل وال يجــــوز لل التنفيــ ــتم عــ ــهويــ مــــع  تقــــديم بيانــ
ــذا  ــداء هــ ــركة بارتــ ــاملين بالشــ ــزم العــ ــى ان يلتــ ــرض علــ ــزيالعــ ــمية  الــ ــل الرســ ــات العمــ ــى أوقــ فــ

ــه لالع ــه منـ ــديم عينـ ــدوتقـ ــد التعاقـ ــاد بعـ ــداء  تمـ ــدم ارتـ ــة عـ ــى حالـ ــزيوفـ ــه  الـ ــق عليـ ــم المتفـ ــتم الخصـ يـ
 0طبقاً للجدول المرفق  

ــى -12 ــر فنـ ــديم تقريـ ــد بتقـ ــزم المتعاقـ ــدم  يلتـ ــى ) يقـ ــرض الفنـ ــع العـ ــل  (مـ ــة كـ ــن حالـ ــل عـ منفصـ
ــات  ــة مكونـ ــم بحالـ ــه الـ ــة وانـ ــا ينفـــى اى جهالـ ــعد بمـ ــاين كـــل مصـ ــدم العـــرض عـ ــان مقـ ــد بـ ــعد يفيـ مصـ

ــال  ــث اعمـ ــن حيـ ــعد مـ ــل مصـ ــات كـ ــى متطلبـ ــرف علـ ــه تعـ ــعد وانـ ــل مصـ ــاءةكـ ــع الكفـ ــا  رفـ ومتطلباتهـ
ــة وهى) ــرة الماكينــــ ــتمالتها حجــــ ــةومشــــ ــة والميكانيكيــــ ــزة الكهربائيــــ ــة واالجهــــ ــة  الماكينــــ ولوحــــ

ــرول ــر  الكنتــــ ــتمالت بئــــ ــات   مشــــ ــب طلبــــ ــات االدوار  علــــ ــواب االدوار  مبينــــ ــعد   ابــــ المصــــ
ــال   ــاعدة  االحبــ ــية الصــ ــب   أرضــ ــوتينيرة   العتــ ــة البــ ــة الداخليــ ــة   اللوحــ ــرن   خارجيــ ــل المــ الكابــ

 ر الحماية واالمان  نهاية المشوار .......إلخ( وتجهيزاته المختلفة  دوائ
 لاي لم شغغ  لمطكوف  ن لمش ك  حو   ل  لا  لمصغ ن   ل   لم شغغ   لمصغ نل  ح م  ح م  جبد  ش ف   -13

حطوغ  لالصال   لم شغغ   لمصغ ن  أ  ح م لرت لء لمز  لمطبح  لمك ص ب مش ك  ي ف تب غع غ ل   طلت  مط  ج ء  

   0بالئ   لمجزلءل 

  0لمش ك  لالم زلم بز   بح  مجطغع لم   وغن  ن  ها سغن  لاغغن   س ح ين حوغه مبجب  -14

ب ط  دل   حضبر  لنص لف ب مطبلحغ  لمط  دة مع  ف لمصغ ن      ك  لم لس  حوغه  لمطا  ص م لمشتو ز  -15

لمطبلرد    لمبردي   حو  أن يكبن دل   لم ضبر  لالنص لف   لم الغ   مطجطع    بل    م  مضط ن   لمط ي  

لملالغ    تاللغه   لمالزم  توت   ب ط   موتغ م  لمصغ ن   لل لد  لمس يع  تبلل   ب م اسغق     لم  خ    ع  ها س    م  

 0لمط  لظ 
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 : و المواصفات المطلوبة  االشتراطات الفنية-92
 

غيل للمصعدين على أن أن تقوم الشركة التى يتم الترسية عليها باستخراس تراخيص االصالح ورفع كفاءة والتش -1
 0ورسوم استخراس التراخيص صعدين ءة والتشغيل للمرسوم االصالح ورفع كفاتتحمل الشركة 

 جيد  أداءيرل للحصول على ير ما يلزم تغيااللتزام بتغي الكفاءة معرفع  بأعماليلتزم مقدم العطاء القيام  -2
مقيمة لكل مصعد مع الحفاظ على   لعمل المصاعد وعدم توقفها عن العمل طوال اليوم مع توفير عمالة تشغيل   -3

لا العام  إلمظهر  للمحافظة فى    أيضافة  لموقع وال يجوز  إجازة  ذلك  وتعتبر مخالفة  كانت  أنشطة أخرى مهما 
 التعاقد دون اى إنذار. إلغاء   

 0نتيجة المعاينة بيلتزم مقدم العطاء بمعاينة موضوع التعاقد المعاينة النافية للجهالة على الطبيعة وتقديم اقرار  -4
 صباحا حتى   7الساعة  المبنى من   فترات تشغيل يل لكل مصعد طوالمقيمة للتشغ  يجب االلتزام بوجود عمالة -5

شاملة    والتكلفة   مساءا ) وردية ثانية ( 11 الساعة  ىمساءا حت 3مساءا) وردية أولى( ومن الساعة  3الساعة  
 الخ000ضريبة القيمة المضافة  ذلك بما في كافة الضرائب

 ع  و تحديد بلد الصن  طع الغيار االصليةمع توريد قر الجودة يمع مراعاة تطبيق اعلى معاي -6

بمندوبين   -7 التفتيش  وفنيا ويكون  للمحافظة حق  إداريا  العقد  بنود  كافة  بتنفيذ  العطاء  التزام مقدم  للتأكد من  عنها 

 0كافة الصالحيات فى متابعة تنفيذ العقدوجهات االشراف  لمجمع الموارديللمدير التنفيذى 

وذلك بناء على تقارير لجان المتابعة أو   التشغيل    فاءة اورفع الكاعمال    داءأفى حالة ما يثبت للمحافظة سوء   -8

ينذر المتعاقد بإنذار كتابى   وان   .تكرار شكوى مستخدمى المصاعد  المدير التنفيذى لمجمع و مول المواردى  

جة الى تنبيه أو لم يتم تحسين الخدمة خالل خمسة عشرة يوما من تاريخ اإلنذار يحق لها فسخ التعاقد دون الحا

( لسنة 182أجراء قضائى على ان يعاد طرح العملية على حسابه طبقا الحكام القانون رقم)نذار او اتخاذ اى  إ

 . الخ 00000والئحته التنفيذية   2018

الضمان   -9 فترة  غيار خالل  قطع  من  يلزم  ما  بتغيير  العطاء  مقدم  ويلتزم  نفقته  اى  على  المحافظة  تحمل  دون 

 مالية  مبالغ او اعباء 

بتقديم البرنامق الزمنى لعملية االصالح ورفع الكفاءة مع توضيا مدة اعمال رفع الكفاءة م العطاء  يلتزم مقد  -10

 على اال تتجاوز المدة المذكورة شهرين  وبداية التشغيل الفعلي للمصاعد
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 0شركة بالحالة الفنية للمصاعد بجميع مشتمالتها مرة كل شهراليتم تقديم تقرير رسمى معتمد من  -11
القصوى فى الصعود والهبوط بما يضمن التشغيل األمن   الحمولةيلتزم المتعاقد وضع تعليمات التشغيل موضحا بها    -12

 ة منها على باب المصعد. ووضع صور المواردى  وموللمجمع  التنفيذي للمصعد وتسليمها للمدير 
عدم امكان تشغيل المصعد اال اذا كانت جميع ابواب االدوار مغلقة ميكانيكا وكهربائياً وابواب المصاعد  يلتزم المتعاقد ب   -13

 مغلقة كهربائيا وميكانيكاً. 
 أمام الباب.  مصعدلعدم إمكان فتا اى باب من ابواب االدوار اال إذا كانت ايلتزم المتعاقد ب -14
فى حالة ضبط الصاعدة بسرعة تزيد عن الحد المعين للسرعة   الباراشوت لعملهجهاز    أداءمن  التاكد    المتعاقد  يجب على -15

 . المقررة
على    وخارجها لعملة فى حالة تعطيل المصعد  صعدم مجموعة جرس التنبية من داخل ال  أداءالتحقق من  يلتزم المتعاقد    -16

زر    أداءالتحقق من    المقررة للمصعد   الحمولةالكهربائى او زيادة  او انقطاع التيار  ى حالة تعطل المصعد  شاحن طوارئ ف
 (طواري ايقاف الصاعدة ) 

 .اجهزة االوفرلود الخاصة بوقاية المحرك ولوحة تشغيل مصعد أداءالتحقق من  يلتزم المتعاقد -17
المتعاقد  -18 والت  بأعمال  يلتزم  والتزييت  المالتنظيف  اجزاء  لجميع  خاصة  شحيم  وبصفة  المورد  المصنع  كتعليمات  صعد 

الحركة/ )  االتية   األجزاء دالئل  الماكينة/  الصاعدة/  امن  جهاز  تشغيلها/  ومحاور  الكهربائية  التوصيالت  التشغيل/  لوحة 
 (.الخ000000000المخمدات / حبال الجر

   .التشغيلل لمعتمدة من ضمن اعمابتوفير الزيوت والشحومات من الشركات ا يلتزم المتعاقد -19
تكون حجرات ماكينات المصاعد نظيفة ويحظر تراكم أى زيت او شحم على ارضيتها كما يحظر تخزين مواد قابلة   -20

 0لالشتعال بها 
 .وسطا الصاعدة نظيفة وخالية من اثار مواد التزييت والتشحيم  وغرف الماكيناتتكون ابار المصاعد  -21
ع اجزاء المصعد واحبال الجر فحصا دوريا شامال والعمل على اصالح او تغيير  عطاء مراعاة فحص جميعلى مقدم ال  -22

 0 جميع االجزاء التى تبدو بوادر التلف عليها قبل ان تصل حالتها الى حد تعطل المصعد
تحرك  أثناء   عادى   من أن الصاعدة مثبته فى إطارها تثبيتا محكما مع عدم وجود ذبذبات أو صوت غير  التأكديجب    -23
 0صعودا وهبوطا لمصعدا

وجميع بيانات المصعد و   القصوى  الحمولةدد االفراد وكذلك لكابينة تبين بوضوح عمن وجود لوحة داخل ا التأكديجب   -24
 0و تليفونها  التشغيلعنوان الشركة القائمة على 

 .من سالمة التوصيالت الكهربائية والعزل  التأكديجب    -25
أ  التأكد  بيج  -26 نهايتي مشوا من سالمة  الصاعدة عند تجاوزها  إيقاف حركة   ةهذل األجهز  أداءرها والتحقق من  جهزة 

 لعملها 
 0من إستمرارية مطابقة تركيب الماكينة وملحقاتها ومشتمالتها ألصول الصناعة التأكديجب  -27
بئر    قل الموازنه وحوائط  وائط بئر المصعد / ثالصاعدة وثقل الموازنة / جوانب الصاعدة وح) مراجعة المسافات بين    -28

 (.إلخ0000وأبواب األدوار / أرضية الصاعدة وأرضية الدور   المصعد / باب الصاعدة /

 أعضاء اللجنة 
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 0من إستمرارية جودة تركيب دالئل الحركة وإستقامتها ومتانة تثبيتها التأكديجب  -29
ــب   -30 ــديجـ ــود جهـــ  التأكـ ــن وجـ ــين أمـ ــى بـ ــأخير زمنـ ــق از تـ ــى األدوار و التحقـ ــداء فـ ــاعدة وأزرار النـ                        زرار الصـ

 0من حسن أدائه
ة فى حالة انقطاع التيــار فجــأل و اذا للنزول و الصعود الى اقرب نقطأو كارت الطوارئ   Upsالتأكد من وجود جهاز  -31

 .لم يوجد يتم تركيب هذا الجهاز 
 الصــاعدة وأن تكــون مــزودة بالوقايــةمروحــة التهويــة جيــدا فــى مكانهــا داخــل تشــغيل و إستمرارية تثبيت  من التأكد  -32

 0ةالالزم
الفرملــة  مفعــول لمصــعد وإبطــالمن إمكان رفع او خفض الصاعدة يدويا فى حالة إنقطاع التيار الكهربائى عــن ا التأكد -33

داللة على إتجــال الصــعود لل الماكينة ن علىت ومراعاة وجود سهميلماكيناالجهاز الخاص بذلك من داخل حجرات ا بواسطة 
 0وعمل عالمات بالبويه بلون واضا على االحبال عند مستوى الدور  و النزول

 وموزع األدوار وإستمرارية وجودل تركيب نهايتها.مة حبال الجر وحبل منظم السرعة من سال التأكد  -34
التيــار  عأو عنــد قطــ  يلها فــى الحــال عنــد حــدوث عطــل بالماكينــةتحقق مــن إيجابيــة تشــغمن فرملة الماكينة و ال التأكد  -35

 0والوقوف على االدوارى الكهربائ
من إيجابية القاطع األتوماتيكى الخاص بوقاية الموتور والتحقق مــن أنــه يقطــع التيــار عنــه عنــد زيــادة الحمــل أو   التأكد  -36

 0رك ادة درجة حرارة المحزيادة شدة التيار على الحد المأمون أو زي
 .من سالمة المخمدات ) مانع الصدمات(  وقيامها بالدور المصممه الجله التأكد -37
 .من سالمة عمل منظم السرعة التأكد -38
  0من استمرارية عمل مروحة تبريد الموتور وعمل الصيانة الالزمة لها التأكد -39
 ى حالة جيدة )ميكانيكة وكهربائية(.من أنها تعمل ف تأكدالمن جميع وسائل االمان بالمصاعد و التأكد -40
يتم تشغيل المصاعد بنفس نظام تشغيلها الحالى وغير مسموح باجراء اى تعديالت ميكانيكية او كهربائية على التصــميم   -41

 الحالى 
دون   اقــد علــى حســابه الخــاصيلتزم مقدم العطاء بتغيير جميع اإلجزاء الى تتلف نتيجة للتشغيل العادى طــوال مــدة التع  -42

 0تقديم اى مقايسة وتكون هذل االجزاء من نفس نوعيه مكونات المصاعد المركبة
يلتزم المتعاقد بتوفير كافة قطع الغيار االصلية لجميــع مكونــات المصــاعد خــالل مــدة التعاقــد فــى حالــة االحتيــاس الــى   -43

 0والمتابعة ظة القاهرةمحافوافقة عليها من تركيبها وال يتم تركيبها اال بعد المعاينة الفنية والم
يلتزم المتعاقد بتوضيا بالعرض عنوان وتليفون مركز تلقى االعطال بالقاهرة وذلك لالتصال لتلبيــة طلبــات االصــالح   -44

 0فى غير االوقات المحددة للعمل او فى ايام االجازات والعطالت الرسمية 
عن كل ورديــة انقطــاع لكــل عامــل ول الجزاءات المرفق  طبقاً لجد  خصماليتم  فى حالة غياب عامل التشغيل عن العمل    -45

 تشغيل مع تحمل الشركة كافة االضرار التى قد تحدث بسب غياب االعمالة المقيمة للتشغيل.
عن كل وردية مع تحمل الشركة كافة يتم الخصم طبقاً لجدول الجزاءات المرفق  فى حالة غياب فنى الصيانة عن العمل    -46

 0ث بسب غيابهاالضرار التى قد تحد
فنــى صــيانة (   –يتم الخصم طبقاً لجدول الجزاءات المرفق لكل )عامــل تشــغيل  عليه    المتفقفى حالة عدم ارتداء الزى    -47

 عن كل وردية 
  يلتزم المتعاقد بتوجية عامل التشغيل بالمصعد بنظافة الكابينة من الداخل و كذلك االبواب الخارجية -48
 0فوراً  هامع تغير التالف منكوالين االبواب والطلمبات   ةكفاءعمل و  من لتأكدا -49

 اعضاء اللجنة 
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مهندس متخصص فى اعمال المصاعد لمعاينة  بإيفاداذا استمر عطل مصعد اكثر من ساعة يكون مقدم العرض ملزما  -50
 0العطل واصالحه فورا وبأسرع ما يمكن

 -: االتي التشغيل سوف يتم عمل  تعطيل المصعد عن  راراستمحالة  في -  51
 .لإلصالحبعمل محضر بالعطل واعطاء مهله  محافظة القاهرةقيام  -أ
 0محافظة القاهرةيتم الموافقة عليها من قبل  لإلصالحقيام مقدم العطاء بتحديد مدل  -ب

طبقاً خصم العالية يتم ( 52و   51 للبند ) خالل المدة المتفق عليها طبقا  باإلصالحفى حالة عدم قيام مقدم العطاء  -52
 .  التشغيل  يوميا من تاريخ بداية العطل وحتى االنتهاء من عملية االصالح واعادةللجدول المرفق 

 0يجب على مقدم العطاء تسليم كل مصعد يعمل بحالة فنية جيدة جدا فترة الضمان عند انتهاء ويلتزم المتعاقد  -53
الرسمى بالمرور   أو مندوبها  الشركةمسئول بالمبنى يثبت فيه قيام عد يحفظ مع الشخص ال وجود سجل خاص لكل مص  -54

يثبت على باب الدور  التشغيل بأعمالعلى المصعد مع توقيع المندوب على السجل بتاريخ المرور واقرارها بالقيام 
ا ورقم المصعد وعنوانه شغيلت األرضى لكل مصعد بطاقة مكتوب عليها بخط واضا وثابت اسم الجهه المسئولة عن 

 0تليفونها للرجوع اليها عند الحاجة 
 طارة المناول.  التأكد من ضبط وتشحيم  -55
 في حالة عدم وجودل يتم تركيبة فور عملية االصالح   الحمولة التأكد من وجود زيادة  -56
فاتيا تحكم م –ئر ووحدات اضاءة تركيب كل ما يلزم من دواة إضاءة بئر المصعد وكذلك غرفة الماكينات وعمراج  -57
 .خالفة و

 دول المرفق جالصيانة طبقاً للعمل نقطة ثابتة للتشغيل و  -58
ال يتم تركيب او تغير اى قطعة غيار اال بعد الموافقة على التغيير من المدير التنفيذي لمجمع المواردي  والجهة  -59

 المشرفة على اعمال الصيانة والتشغيل  
 

  تحقات المالية : صرف المس  -30
كافة ة  شاملللمصعدين   عامينوالضمان لمدة و التشغيل  لالصالح ورفع الكفاءة التكلفة المالية  الماليوضا بالعرض ي -1

   0الرسوم والضرائب والتأمينات وضريبة القيمة المضافة 
 0ع الكفاءةمحملة على االصالح ورف مدة الضمانعمالة التشغيل أثناء النقطة الثابتة وقيمة تكلفة  -2
فيد أن يتقرير عمل  بلمجمع و مول المواردى   و المدير التنفيذى  الفنى بالمحافظة  محافظة القاهرةف تقوم قبل الصر -3

او ان هناك اعمال   الماليمالحظات تستوجب الخصم أى تشوبها  لم  وتامة والصيانة والتشغيل ذة المنف  األعمالجميع 
 المالى . غير منفذة او غير تامة تستوجب الخصم

الشركة على ان   مندوبيالموقعة من و  التشغيل بموجب كروت ثالث شهوركل نهاية التشغيل  على سبة المحاتتم  -4
 . (لمجمع المواردي التنفيذي توقيع المدير تتضمن تلك الكروت )

 0تكلفة أفراد النقطة الثابتة محملة على التشغيل  -5

 أعضاء اللجنة 
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 ات :تقديم العطاء -13

أصــــحابها أو مــــن يفوضــــونه  القــــاهرة  مــــنالدارة التعاقــــدات بــــديوان عــــام محافظــــة تقــــدم العطــــاءات 
ــدرس  ــاء المــ ــوذس العطــ ــى نمــ ــك علــ ــم وذلــ ــن وكالئهــ ــك أو مــ ــى ذلــ ــدال علــ ــويض الــ ــديم التفــ ــريطة تقــ شــ

موقعــــه عليهــــا مــــن أصــــحابها باللغــــة العربيــــة ومعــــدة وفقـــــاً  المحافظــــة بالكراســــة والمختــــوم بخــــاتم 
ــروط  ــددة و للشــ ــفات المحــ ــة والحالمواصــ ــبالكراســ ــا الجهــــات ا كــ ــى تبرمهــ ــدات التــ ــيم التعاقــ ــانون تنظــ م قــ

 العامة والئحته التنفيذية سالفى الذكر.
تلتــــزم  الشــــركات المتنافســـــة عنــــد إعــــداد عطاءهـــــا بــــالبنود الــــواردة بكراســـــة الشــــروط والمواصـــــفات 

در بالقــــانون ا الجهــــات العامــــة الصــــا وملحقاتهــــا إن وجــــدت وأحكــــام قــــانون تنظــــيم التعاقــــدات التــــي تبرمهــــ
ــم ) ــنة 182رقـــ ــم ) 2018( لســـ ــانون رقـــ ــام القـــ ــة وأحكـــ ــه التنفيذيـــ ــنة  5والئحتـــ ــأن  2015لســـ ــى شـــ ( فـــ

ــذي  ــاء الــ ــتبعاد العطــ ــيتم اســ ــة وســ ــه التنفيذيــ ــة والئحتــ ــود الحكوميــ ــى العقــ ــرية فــ ــات المصــ ــيل المنتجــ تفضــ
 0ام  يثبت بالدراسة مخالفته الى من هذل المواصفات أو الشروط واألحك

ــب  وفين منفصددددلين مغلقددددينيقدددددم العطدددداء مظددددر ــالي ويجــ ــرض المــ ــر للعــ ــي واألخــ ــدهما للعــــرض الفنــ أحــ
ان يثبـــت علـــى كـــل مـــن مظروفـــى العطـــاء الفنـــى والمـــالى نوعـــه مـــن الخـــارس مـــع وضـــع المظـــروفين 
ــدات  ــوان ادارة التعاقــ ــاهرة وعنــ ــة القــ ــم محافظــ ــة اســ ــا عليــ ــة يوضــ ــة محكمــ ــق بطريقــ ــرف مغلــ ــل ظــ داخــ

والمظــــروف المــــالى للعمليــــة الواجــــب ذكــــر اســــمها ورقمهــــا  بداخلــــة المظــــروف الفنــــىومــــا يفيــــد ان مــــا 
وتــــاريخ جلســــة فــــتا المظــــاريف الفنيــــة واســــم صــــاحب العطــــاء وتســــلم العطــــاءات قبــــل الموعــــد المحــــدد 
لفـــنا المظـــاريف الفنيـــة باليـــد أو عـــن طريـــق الريـــد الســـريع مـــن خـــالل الهيئـــة القوميـــة للبريـــد ويكـــون 

ــ ــاريف الفنيـ ــتا المظـ ــاعة الثفـ ــام السـ ــى تمـ ــالمبنى ة فـ ــدة بـ ــة المنعقـ ــة العامـ ــة العلنيـ ــراً بالجلسـ ــر ظهـ ــة عشـ انيـ
ــن  ــب مــ ــن يرغــ ــور مــ ــك بحضــ ــق        وذلــ ــوم      الموافــ ــاهرة  يــ ــة القــ ــام محافظــ ــديوان عــ ــى بــ الغربــ
ــديم  ــريطة تقـ ــنهم شـ ــدال مـ ــة بـ ــور الجلسـ ــة لحضـ ــن يرونـ ــويض مـ ــم تفـ ــوز لهـ ــذين يجـ ــاءات الـ ــحاب العطـ أصـ

البــــت الفنــــى االجــــراءات المحــــددة بــــالمواد مــــن ) علــــى ان يتبــــع فــــى شــــان  التفــــويض الــــدال علــــى ذلــــك
ــى 62 ــذكر 69الـ ــالفة الـ ــة سـ ــات العامـ ــا الجهـ ــى تبرمهـ ــدات التـ ــيم التعاقـ ــانون تنظـ ــة لقـ ــة التنفيذيـ ــن الالئحـ ( مـ

ــن  ــة مــ ــة ومختومــ ــة موقعــ ــتندات المطلوبــ ــة المســ ــون كافــ ــى أن تكــ ــة وعلــ ــورة ورقيــ ــرض بصــ ــدم العــ ويقــ
  0الشركة  
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 : الفني المظروف  -23

ــاء ــة العطـ ــركات مقدمـ ــزم الشـ ــوياال  اتتلتـ ــروف  يحتـ ــيالمظـ ــى  الفنـ ــةعلـ ــتبعاد  أيـ ــيتم اسـ ــة وسـ ــعار ماليـ أسـ
 0اى عطاء يتضمن فى مظروفه الفنى ذلك 

 :يجب ان يحتوى المظروف الفنى على المستندات االتية 
ــاط وا -1 ــاحب النشــ ــم صــ ــهاســ ــم الشــ ــيس لســ ــد التأســ ــن عقــ ــورة مــ ــد وصــ ــا رة إن وجــ ــركة ونظامهــ لشــ

 دات  نالقانوني بالمست وشكلها االساسى  
 االسم التجارى   -2
 اسم المدير او الموظف المسئول  -3
اســــم  – االلكترونــــيالبريــــد –رقــــم الفــــاكس  –رقــــم التليفــــون  –المختــــار  )المحــــلوســــيلة التواصــــل  -4

ــالعنو إخطــــارتغيــــر العنــــوان يــــتم  تــــم وإذا المتعــــاملين(مــــع المخــــول لــــه التواصــــل  ان المحافظــــة بــ
 ونافذة قانونيا    صحيحةالت على العنوان القديم  كافة المرس  أصبحتال إالجديد و 

 و الموافقات الالزمة من الجهات المعنية للعمل فى هذا المجال  أنواع النشاط   -5
   القوميبطاقة الرقم   -6
  ضريبي  إقرار  أخر الحديثة و  الضريبةالبطاقة   -7
 المضافة (  )القيمةلدى مصلحة الضرائب المصرية   تسجيل -8
 ( ساري)  التجاريالقيد فى السجل   -9
 ( ساري)  الصناعيالقيد فى السجل  -10
 تكون القيد فيها واجباً قانونا حسب األحوال    التيمن القيد فى السجالت  صورة -11
ــك -12 ــم البنـ ــهو الاسـ ــل معـ ــذي يتعامـ ــئول الـ ــ مسـ ــه واو العنـ ــل معـ ــذي يتعامـ ــمن الـ ــركة  ورقـ ــاب الشـ حسـ

 .الدفع عليه   أمرفى البنك و الفرع الذى يتم تحويل 

 للشركة ) القوائم المالية عن ثالث سنوات سابقه (  الماليالموقف -13
 0تتطلبها طبيعة الجهة االداريه   أخرىاى بيانات -14
 (   نفس االعمالتوريد فى  أو إسناد  أوامر)صور  األعمالسابقة -15

ق التعاقد معها مدعمة  بشهادة من الجهات يفيد تمام األعمال المسندة والمماثلة خـالل الـثالث ذكر الجهات الساب`مع  
 سنوات األخيرة  شاملة بها اسم وعنوان الجهة  وبيان األعمال وقيمتها  

 بعاليةيرفق بالعطاء كافة صور المستندات المؤيدة بالبيانات   -16
 الفنيبالمظروف    االبتدائيمغلق ويرفق التامين   مالي خراألو  فنيمظروفين احدهما    يقدم العطاء فى -17
  ذلك   مقدمة العطاء و المستندات الدالة على  للجهة  القانونييجب تقديم بيان الشكل  -18
 و ما يفيد شراء الكراسة  كراسة الشروط و المواصفات عليها طابع الشهيد   أصل -19
 ء العاملين.ت اجتماعية موضا بها اسما ( تأمينا 2استمارة) -20

 أعضاء اللجنة 
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 اقرار بااللتزام بالتامين على العمالة. -21
 بوابة التعاقدات العامة   فياالشتراك  -22
 يدويا    وليستلتزم الشركة بكتابة العروض مميكنه  -23
 0على العطاء مع ذكر االجمالى على الظرف من الخارسبعدد كل صفحه موجودة   والماليترقيم العطاء الفني   -24
 عرض فنى يوضا مدى تفهم مقدم العطاء لألعمال المطلوبة -25
العمومية عن الثالث  شهادة من المحاسب القانونى للمنشأة موضحا بها المركز المالى لمقدم العطاء والميزانية    -26
 .مالضرائب معتمد ومختو لمصلحة المقدمة األخيرة تسنوا
 لمقدم العطاء  المصرية المنشور بها عقد التأسيسصورة عقد التأسيس وصورة جريدة الوقائع الرسمية   -27
   ع المناقصةوصورة التراخيص والتصاريا لمزاولة األعمال موض  -28
   والمشايات والساللم مصاعدالأعمال  – بعةوال يقل عن الفئة السا  التشييد والبناء المصري لمقاوليشهادة االتحاد  -29

تقـــديم مـــا يثبـــت بـــان المتعاقـــد مســـجال فـــي منظومـــة الفـــاتورة االلكترونيـــة المنشـــأة بمصـــلحة الضـــرائب  -30
 0 2021لسنة  1602المصرية تنفيذاً لقرار السيد / رئيس مجلس الوزراء رقم 

 .لم  سغ  ب    لم   و د  لالل لمك  ل د  ن   مو كبر  لمك    لم سك ي   شه دة لدلء -31

  زم  ت م لم ع ء ب ت يف ك ل  لمك  مبج   لملاغ  لمك ص  ب ملابد لمط ت م به  لي لمطا  ص   يو -32
 المظروف المالى :  – 33  

 يجب أن يحتوى المظروف المالى على المستندات االتية :
 وان قائمة األسعار مؤرخه وموقعة شامل كافة الضرائب والرسوم والدمغات    بالجنية المصرى  السعر االساسى -1

 بما فيها ضريبة القيمة المضافة   والتأمينات والدمغاتشاملة جميع الضرائب 
 0خطاب مختوم وموقع من البنك برقم حساب الشركة واسم البنك والفرع الذى يتم التحويل عليه امر الدفع  -2
ثابته    اسعار  -3 والتشغيل  الكفاءل  التعاقاالصالح ورفع  مدة  بقطوال  المحافظة  يتم مطالبة  اال  أي قطع د على  يمة 

 غيار 
 .االصالح ورفع الكفاءل والتشغيل را سعاسيتم المقارنة و المفاضلة بين  -4
اعمال -5 قيمة  والتشغيل    يتم صرف  الكفاءل  تقديماالصالح ورفع  بعد  أشهر  ثالثة  مستخلص االصالح ورفع   كل 

أما    لفة بمتابعة االعمالاالجهزة المكموقعة ومعتمدة من ار الشامله قطع الغيالصيانة  التشغيل و كروت  الكفاءل و
المذكورة  الالزمة  االجراءات  اتخاذ  مع  اليها  الحاجة  حسب  تركيبها  و  توريدها  فيتم  الغيار  قطع  بخصوص 

 بالكراسة  
 . التعاقداالصالح ورفع الكفاءل محمل عليه تكلفه افراد التشغيل طوال مدل  -6
 ن : الشطب من سجالت الموردي -43

المتعاق الشركة   ان  تبين  فى  اذا  الجهة  مع  تعاملها  فى  التالعب  او  الغش  غيرها  بواسطة  او  بنفسها  استعملت  قد  دة 
التعاقدات  بند من بنود كراسة الشروط او نص من نصوص قانون تنظيم  العقد أو اساءت استخدام اى  حصولها على 

( رقم  بالقانون  الصادر  العامة  الجهات  تبرمها  لسنة  182التى  فا   2018(  التنفيذية  االجراءات  والئحته  اتخاذ  سيتم  نه 
 0القانونية لشطب اسمها من سجالت الموردين بالجهات الحكومية 

 أعضاء اللجنة 

 

 

 

 
                                                          -21- 

 



 

       CAIRO GOVERNORATE                                                 مـحــــافظة الـقــــاهـرة

 التعاقدات إدارة     

   
 

 

 عابدين   -محافظة القاهرة  –مكتب : إدارة التعاقدات 

 

 

 

 

 

ــع  يقددددر المتقدددددم للمناقصددددة -53 ــى جميــ ــع علــ ــة إطلــ ــة بأنــ ــروط والعامــ ــواردة  الشــ ــة الــ ــفات الفنيــ المواصــ
راســـة الشـــروط الماثلـــة و ملحقاتهـــا و انـــة موافـــق علـــى مـــا جـــاء بهـــا و بأنهـــا تعتبـــر مكملـــة لشـــروط بك

ــاً  ــة ووفقــ ــة عليــ ــة الماثلــ ــو المناقصــ ــال رســ ــد حــ ــوذسالتعاقــ ــد  )لنمــ ــق(العقــ ــع  المرفــ ــزم بجميــ ــه ملتــ و انــ
حــــال مراجعــــة كراســــة الشــــروط  المختصــــة( الفتــــوى )إدارةقــــد يبــــديها مجلــــس الدولــــة  المالحظــــات التــــي

 لعقد مع إختصاص مجلس الدولة بنظر أى منازعات ذات صله بالعملية محل التعاقد أو العقد و ا
 

 د البيانات الفنية للمصاعد -63
  المواردي  مجمعب( مصعد مركبين 2اوال  : عدد )

 حصان  12.5 مونتناري( قـدرةماركة ) الماكينة: -1

 كجم  480 –( افراد 6عدد ) الحمولة -2

 خارجى(  االبواب )نصف اتوماتيك -3

 ادوار متكررة(  6عدد االدوار ) ارضى +  -4

 السرعة ) سرعتين (  -5

 أعضاء اللجنة 
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 في المظروف المالي   التي يتم وضعه جددول الكميدات و األسعدار  -
 شامله تكلفه افراد التشغيل   د( مصع2لعدد ) عامين اإلصالح والضمان لمدة  -أوالً :

 االجمالى الفئة الكمية  ة الوحد البند م

1 

حصان ( وعمل كل ما  12.5الماكينة الموجودة على الطبيعة قدرة )  وإصالحالعدد فك  ب
 المطلوبة  األجزاءوتركيب جميع    وتغيير تيل الفرامل للماكينة   يلزم من عمل عمرة كامل 

  ثر أكماكينة من الداخل وغسلها بالزيت والسوالر  وبلي ونظافة ال  يلمن) تروس وأويل س
بالكمية   الالزم  بالزيت  الماكينة  وتزويد  مرة  للكود من  طبقاً  تركيب    وإعادة  (  المطلوبة 

بطريقة تشغيل تجميعى    أفراد (  6بعد عمل التجارب الالزمة لخدمه )  أخرىالماكينة مرة  
وعدد مرات القيام    (m/s 1)خارس الصاعدة صعوداَ وهبوطاَ بسرعة خطية    ومن داخل  

الساعة   ا180فى   / )مرة  وتعليق  الخاصة   1:1لساعة  والمواصفات  الشروط  حسب   )
  ألعمال الصناعة والمواصفات الفنية و الكود المصري    ألصولبالمصاعد الكهربائية طبقا  

 0ه المصاعد والبند كامل مما جميع

 2 ب م  د

  

2 

ا من  مكونه  تشغيل  لوحة  وتركيب  توريد  وابالعدد  المغناطيسية  كروت  للكونتاكتورز 
)  كترونلاال  : التالية  الحماية  بأجهزة  ومزودل  والمحوالت   Overload- phaseية 

sequence  –    الصيانة لعمل  الصاعدة  ظهر  على  يركب  صيانة  جهاز    –طابلول 
جهاز    –الصاعدة فى حالة ارتخاء حبال الجر    وإيقافالبراشوت لقطع التيار الكهربائى  

جهاز    –دة الموقع المحدد لها  الصاعدة بمجرد تجاوز الصاع  إليقاف مشوار ذلك  تحديد ال
الصاعدة   يدوية    ألقرب تحريك  الصاعدة    –وقفه  أدلة  اوتوماتيكية  )    –مزيته  أقفال  

كهروميكانيكى ( اوتوماتيك البواب االعتاب لمنع فتا أى باب منها اال اذا كانت الصاعدة 
الخارجية إمكانية فصل الطلبات  –لصاعدة بباب العتب ( عند الباب )أى عند تطابق باب ا

المرن   الكابل  بانفرتر وكارت طوار  -+  قبل وبعد    ئمزودل  اللوحة  يتم اعتماد  ان  على 
المحافظة    ( التنفيذى من    –التركيب من جهاز االشراف  ( مع    مجمعالجهاز  المواردى 

فيه الطراز والموديل وبلد الصناعة طب صول الصناعة  و الكود قا أل تقديم كتالوس يحدد 
 مصاعدالمصري العمال ال

 2 ب م  د

  

3 

من الصلب بقلب كتان كورى    مصنوعة  توريد وتركيب واختبار أحبال الجر  بالمقطوعية
بحيث يتناسب مع مقاس مجارى طارة الجر مع تقديم    2( مم11)  قطر  أو ما يماثله  المنشأ

حسب الشروط والمواصفات الخاصة   اعةالصن كتالوس محدد عليه الطراز والموديل وبلد  
جميعبالمصاعد   مما  كامل  والبند  المصاعد  ألعمال  المصري  الكود  و  ه  الكهربائية 
 0بالمقطوعية

 2  تعبحغ  

  

4 

 ع تت يف ك  مبج     د حوغه    أو ما يماثله  ب م  د تبري   ت كغب  لخ ل ر تغش ك بغا  ت ك  

لمش  ط حسب  لمصا ح   ب مطص ح     لمع لز  لمطبدي   بو   لمك ص    لمطبلصل   

 0جطغ ه    ألحط ل لمطص ح   لملا  ك     نكبد لمطص لمكه ب ئغ   لم

 10 ب م  د

  

5 

لمل لشبط  ع  حل   تبري   ت كغب  لخ ل ر  لمعبم   لمصوب    2مم  6ب مط     صابع  ن 

  ه أو ما يماثل  ط  حو  لملا  ب لشبط ك    ت ك     أو ما يماثله  بقلب كتان كورى المنشأ
ي   بو  لمصا ح  حسب لمش  ط  لمطبلصل    ع تت يف ك  مبج     د حوغه لمع لز  لمطبد 

لمك ص  ب مطص ح  لمكه ب ئغ   لمكبد لمطص   ألحط ل لمطص ح   لملا  ك     ط  جطغ ه 

0 

 70 ط0م

  

6 

( لمالزم  ع حط   بلزن  بغن  67ب مكغوب ج لم تبري   ت كغب  لخ ل ر  عع زه  )

لملمزه   لمك ب أح   تج ب   لخ ل ر  ن  شه دة  تت يف  لالس ش ري  غا   ع  طك تب 

لمط كصص  لم   تبللق حوغه لمشئبن لإلدلري  حسب لمش  ط  لمطبلصل   لمك ص   

 0ب مطص ح  لمكه ب ئغ   لمكبد لمطص   ألحط ل لمطص ح   لملا  ك     ط  جطغ ه 

ب مكغوب  

 ج لم 
140 

  

 أعضاء اللجنة 
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 االجمالى الفئة الكمية   الوحدة  البند م

7 

ب م  د صغ ن   تأهغ   رلع كل ءة لمص ح ة    لج   جطغع أجهزة لم شغغ   

لمطبجبدة دلخ   خ رج لمص ح ة  تغغغ  ك     يوزم  ن }   ح  بال ر 

(  ح له مأل  ن بأب  د CAM - LIFT    )  جطبح   ش حن  س يا   جبنج  ك

سف(  حول  لمعول   لم لخوغ  لمك ص  ب شغغ  لمك بغا   ن لم لخ   10× سف70)

  لغن لألد لر حو  أن يكبن ن لمابع ديجغ  ل سبلء ب م  ر لألرض   حول   

لمعول   لمك رجغ  ب ألد لر )أسهف لمص بد  لمهلبط(  ت كغب  ح ل  إض ءة  

لملا    ريلغزيبن بجطغع  ش طالته  تبصغالته   ط  حو موص ح ة{  ت كغب 

ت كغب مبح   إرش دي  بجبلر ب ل لم  ر ل  جطغع لألد لر  دلخ  لمص ح ة  

 لسف لمش ك  لمت ئط  حو   لم طبم  د    ن حوغه  )  رة لمط كغا   ح د لألل ل

ي ف  لمصغ ن   حابلنه   توغلبنه   جطغع لملغ ن   لمالز  (  ع تت يف ك  مبج مط 

  لمصا ح  حسب لمش  ط  لمطبلصل   تبري ه     د حوغه لمع لز  لمطبدي   بو 

لمك ص  ب مطص ح  لمكه ب ئغ   لمكبد لمطص   ألحط ل لمطص ح   لملا  ك     ط  

 0جطغ ه 

 2 ب م  د

  

8 

(  2بالغرفة عبارة عن )  إضاءةبالمقطوعية دهان وتنظيف غرفة الماكينات وعمل 
( 2*2ع )وائرها باسالك نحاسيه معزوله بالبالستيك قطا(ليد ود   60*4كشاف )

مم  للدائرل الفرعيه والعموميه  16داخل مواسير بالستك ضد الحريق قطر  2مم
نحاسيه   بأسالك( بريزة قوى ودوائرها 2( خط + )4وعمل لوحة انارة بها )

داخل مواسير بالستك ضد الحريق قطر   2( مم4*3معزوله بالبالستيك قطاع )
سكه وقاطع ثالثي   1تحكم (مفتاح 3م للدائرل الفرعيه والعموميه وعدد )م 19

امبير من اجود االنواع مع تقديم كتالوس لالسالك ومفاتيا   63االوجه قدرل 
امبير محدد فيه الطراز  والموديل وبلد  63التحكم وبرايز القوي ومفتاح 

اعد مع الصناعة طبقا لألصول الصناعة  و الكود المصري ألعمال المص
اصالح وتسكيك الكالون الخاص بباب  مراجعه ودهان ابواب غرفه الماكينات و

الغرفه   وذلك حسب أصول الصناعة و الكود المصري ألعمال المصاعد والبند 
 كامل مما جميعه بالعدد 

 2 ب م  د

  

9 

األعتاب الموجودل علي الطبيعه بجميع   أبواببالعدد ضبط واختبار ودهان 
وشداد  ( TF)  تركيب مرايا زجاس  وطلمبة وكالون  على البند  محمل األدوار

مع تقديم كتالوس محدد عليه الطراز والموديل وبلد الصناعة وزجاس باب ومقبض 
مع تقفيل جميع الفراغات  طبقا ألصول الصناعه والمواصفات الفنيه و الكود 

 المصري ألعمال المصاعد والبند كامل مما جميعه بالعدد 

 14 ب م  د

  

10 

ضبط  لزوم  مطلوبال اتقا للمقاسطب ضبط دالئل حركة الصاعدة بالمقطوعية
وذلك طبقا لتعليمات جهاز  من دالئل وخالفه المصعد  وتغيير كل  ما يلزم حركة

االشراف  وذلك حسب أصول الصناعة و الكود المصري ألعمال المصاعد  
 والبند كامل مما جميعه بالعدد 

 2 ب مطتعبحغ 

  

11 

لشفاط الموجودل علي  دد توريد وتركيب شفاط مصانع حسب مقاس فتحه ابالع
الطبيعه بغرفة الماكينات  محمل علي البند عمل دائرل تغذيه شفاط باسالك 

داخل مواسير بالستك ضد الحريق  2( مم4*3نحاسيه معزوله بالبالستيك قطاع )
لشفاط قدرل مم  للدائرل الفرعيه والعموميه مع تركيب مفتاح تحكم ل 19قطر 
حسب أصول الصناعة و الكود المصري امبير داخل علبه بالستيك وذلك 40

 ألعمال المصاعد والبند كامل مما جميعه بالعدد 

 2 ب م  د

  

 أعضاء اللجنة 
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 االجمالى الفئة الكمية   الوحدة  البند م

12 

( اوم حسب مواصفات   0و5توريد وعمل بئر ارضى يحقق )
 معايرةاختبار لالرضي وشهادة  شهادةشركة الكهرباء مع تقديم 

سب  باللوحة العمومية بالمبنى .ح البئر يتم ربطعلى أن للجهاز 
اعد والبند كامل أصول الصناعة و الكود المصري ألعمال المص

 مما جميعه بالعدد 

 2 ب م  د

  

13 

  المنشأتركى   Over weight حمولةتوريد وتركيب جهاز 
الذى يعمل على قطع الدوائر الكهربائية للمصعد فى حالة دخول 
عدد من ركاب المصعد اكثر من المسوح به مع تقديم كتالوس  

 طبقا ألصول الصناعةيه الطراز والموديل وبلد محدد عل
الصناعه والمواصفات الفنيه و الكود المصري ألعمال المصاعد 

 والبند كامل مما جميعه بالعدد 

 2 ب م  د

  

14 

تبري   ت كغب  لخ ل ر طتف ك لس  موك بغا   لمثت   ن أجبد  

لألنبلع   ط  حو  لملا  لم شب  ع تت يف ك  مبج     د حوغه  

بلصل   ع لز  لمطبدي   بو  لمصا ح  حسب لمش  ط  لمطلم

لمك ص  ب مطص ح  لمكه ب ئغ   لمكبد لمطص   ألحط ل لمطص ح  

 0 لملا  ك     ط  جطغ ه 

 2 ب م  د

  

15 

تبري   ت كغب  لخ ل ر لموغاغ  لمكه ب ئغ   ش  و  جطغع لألسالك 

(  ن  2مم 6   2مم 4  2مم 3  2مم 2   2مم  1سبلء ك نت )

 ن د لئ  إن رة     ج لمسبي   أ     يط ثوه ش  و  لن رة لملئ إن

  ل    ت كف   جوبب   حغن لملت ة   ط  حو  لملا  تتعغع 

لسغ خ ح ي  لم سوغح لمطبجبدة ل  لملئ   لمط   رض  ع  س ر  

لمص ح ة حسب ت وغط   جه ز لإلش لف  ع تت يف ك  مبج     د 

سب لمش  ط  حوغه لمع لز  لمطبدي   بو  لمصا ح  ح

ب ئغ   لمكبد لمطص    لمطبلصل   لمك ص  ب مطص ح  لمكه 

 0ألحط ل لمطص ح   لملا  ك     ط  جطغ ه 

 2 ب م  د

  

16 

 ELEVATOR EMERGENCYتبري   ت كغب  لخ ل ر 

CONTROL BOX  ع تت يف ك  مبج     د حوغه لمع لز 

 لمطبدي   بو  لمصا ح  حسب لمش  ط  لمطبلصل   لمك ص  

 ح   لملا   طص ح  لمكه ب ئغ   لمكبد لمطص   ألحط ل لمطصب م

 0ك     ط  جطغ ه 

 2 ب م  د

  

 

 
  =اجمالي االصالح ورفع الكفاءه
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 خالل مدة الضمان ثانيا :تشغيل  

 

 االجمالي =

 

 الكمية  الوحدة عمال بيان األ م
الفئة  
 بالجنية
 شهرياً 

الفئة  
 بالجنية
 ً  سنويا

الفئة  
 بالجنية
 ةللثالث

 سنوات 

 مالحظات 

1 
عامل تشغيل للمصعد االيمن بالمبنى  

المواردي بالسيدل  مجمعلاالدارى 
 يوميا  ( عامل لكل وردية1) /زينب 

   2 بالعدد
 

 

2 
عامل تشغيل للمصعد االيسر بالمبنى  

المواردي بالسيدل  مجمعلاالدارى 
 يوميا  ل وردية( عامل لك1/ ) زينب 

   2 بالعدد
  

      االجددددددددددددددددددمالى

 افراد التشغيل خالل مدة الضمان =اجمالي االصالح ورفع الكفاءه + تكلفه 
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 و التشغيل ( رفع الكفاءة واالصالح المطلوبة محملة على سعر  العمالة المطلوبة للنقطة الثابتة )  العمالة -
 

 الوردية الثانية  الوردية االولى  البيان م

مشرف فنى على اعمال الصيانة و   1

 ات  سنو 10التشغيل خبره ال تقل عن 

 عدد واحد لكل وردية 

)ميكانيكا او  فنى صيانة  مصاعد 2

 سنوات (   5كهرباء خبرة ال تقل عن 

 عدد واحد لكل وردية 

 

 مع االلتزام براحة المصعدين ساعة فى كل وردية و االلتزام بالسن القانوني العمالة 

 الخ 000قيمة المضافة االسعار شاملة كافة الضرائب و الرسوم و التأمينات و الدمغات و ضريبة ال 

 

 أعضاء اللجنة 
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 لمجزلءل   لمغ ل     -83

 

 الجزاءات والغرامات المقابلة   وصف حاالت المخالفة لألفراد   م

 للفرد   ـ الغياب 1 أوال

 م التواجد فى محل الخدمة ـ عد3

 ى  ـ عدم ارتداء الز3

 الواجبات  أداءفى   أو التقصير  ـ االهمال4

 ـ التعامل باسلوب غير الئق  5

 المظهر الخارجى والنظافة الشخصية للفرد  -6

 ( جنية عن الوردية الواحدة 200خصم ) 

 ( جنية عن الوردية الواحدة 200خصم ) 

 واحدة ( جنية عن الوردية ال100خصم ) 

 ( جنية عن الوردية الواحدة 100خصم ) 

 ( جنية عن الوردية الواحدة 100خصم ) 

 ( جنية عن الوردية الواحدة 150خصم ) 

 حاالت تكرار نفس المخالفة   مرتين  خالل نفس الشهر ثانيا
 غرامة مضاعفة على كل مخالفة مما سبق 

 ً  عض فريق بتغير كل او ب التزامه ممخالفة المتعاقد بعد ثالثا

 االشراف بدون الموافقة عليها من جهه   العمل
 جنية عن الوردية الواحدة   500خصم 

في حالة استمرار تعطيل المصعد عن التشغيل و عدم  رابعاً 

 ساعات   8تلبية اصالح العطل في خالل 
 جنية عن كل يوم تأخير   500خصم 

لإلدلري    لمجه   ب ق  لإلخالل  ح م  لم      لي  م   ع  لمع    لسخ  لح ده  لمط       ع  لألحط ل  ن  نلت     س ب  حو  

ي ف خصف  .  لمط      ل   ك مل   لخ    لم ص    لي ح م  ظهبر  لمطث ل ال  ب مج  ل ح مغ  حو  سلغ   لمبلردة  لم  ال  

 0طلت ً موبلئح لمطاصبص حوغه   

 
 معاينة  نافية  للجهالة  -39

ــاءات معاينــــة محــــل الطــــرح المعاينــــة ــة للجهالــــة و ان يتحقــــق بفســــة و  علــــى أصــــحاب العطــ التامــــة النافيــ

ــفات   و  ــروط و المواصـــ ــة الشـــ ــواردة بكراســـ ــفات الـــ ــات و المواصـــ ــة البيانـــ ــن كافـــ ــئوليته مـــ ــت مســـ تحـــ

ــى  ــاملة حتــ ــة الشــ ــادية و الطبيعيــ ــة و االقتصــ ــة و القانونيــ ــاع المحليــ ــوال و األوضــ ــل األحــ ــى كــ التعــــرف علــ

ــ ــى قــ ــروف التــ ــة الظــ ــام   وكافــ ــا و تــ ــى إدراك واضــ ــل إلــ ــه يصــ ــر دخولــ ــة و يعتبــ ــى عرضــ ــؤثر علــ د تــ

ــوال ــة قبـ ــاً او للعمليـ ــا حاليـ ــراض عليهـ ــى االعتـ ــق فـ ــه الحـ ــيس لـ ــة و لـ ــافها الراهنـ ــا واوصـ ــا بحالتهـ ــاً لهـ  نهائيـ

مســــتقبال  و يعتبــــر هــــذا إقــــرار منــــه بدراســــة  و معرفــــة محــــل الطــــرح و معاينــــة المعاينــــة التامــــة النافيــــة 

 .للجهالة  

 اقدددددددددددددرار

محـــــل  للمصـــــاعدللجهالـــــة  النافيـــــةاينـــــة ...................بأننـــــا قمنـــــا بـــــإجراء المع نقـــــر نحـــــن شـــــركة /

 التعاقد كما إننا نلتزم بجميع ما ورد بكراسه الشروط والمواصفات وهذا إقرار منا بذلك

 التوقيع: 

 الختم :

 أعضاء اللجنة
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 بوليصة التأمين  -04

يم بوليصـــة الكاملـــة تقـــد ا لتعاقـــد وعلـــى نفقتهـــا و مســـئوليتهتلتـــزم الشـــركة الراســـي عليهـــا العطـــاء وقبـــل ا

علـــى  مصـــعدعلـــى حـــدا بمراعـــاة أال تقـــل قيمـــة البوليصـــة لكـــل  مصـــعدتـــأمين لصـــالا المحافظـــة لكـــل 

حـــدا  عـــن القيمـــة التقديريـــة التـــي ســـتقرر بمعرفـــة شـــركة التـــأمين و غيـــر ذلـــك مـــن أمـــور أخـــرى ذات 

ــات ــام المعاينــ ــد إتمــ ــد بعــ ــوع التعاقــ ــلة بموضــ ــ الصــ ــأن   دون ثمــ ــذا الشــ ــي هــ ــة فــ ــراءات الالزمــ ة و اإلجــ

ــا و  ــرقات بأنواعهــ ــى الســ ــة علــ ــذل البوليصــ ــمل هــ ــى أن تشــ ــاء  علــ ــة العطــ ــي عليــ ــن الراســ ــراض مــ اعتــ

و لجميــــــع مســــــتخدمى المصــــــاعد اإلصــــــابات بأنواعهــــــا و العجــــــز )كلــــــى / جزئــــــي ( و الوفـــــــــاة 

ــا قـــد يترتـــب  مصـــعدالـــخ  وذلـــك فيمـــا يخـــص كـــل  000الحريـــق  ــدا ومـ ماليـــة علـــى ذلـــك مـــن أثـــار علـــى حـ

ــة  ــة و قانونيــ ــاهرة دو اداريــ ــة القــ ــى محافظــ ــئولية علــ ــى مســ ــة  ون أدنــ ــي و االدارة التنفيذيــ ــزم الراســ و يلتــ

عليــــة العطــــاء ســــداد هــــذل القيمــــة فــــور قيــــام المحافظــــة بإخطــــارل بالســــداد خــــالل المهلــــة المحــــددة مــــن 

ة التــــأمين يــــتم إتبــــاع أحكــــام جانبهــــا فــــي هــــذا الشــــأن وفــــى جميــــع األحــــوال الخاصــــة بــــإجراءات بوليصــــ

 0و اللوائا ذات الصلة  الــــقوانــيـن  

 

 توقيع مقدم العطاء 
 

 مدير إدارة التعاقدات            
 

 
 ناجى إبراهيم دسوقي           

 

 أعضاء اللجنة 
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