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 الفنية   كراسة الشروط والمواصفات
  العامة لمناقصة فى ا  

 

   

  (والتشغيل قطع الغيار ) الصيانة( الشاملةعمليه )
 ( مصاعد بالمبانى اإلدارية الملحقة 3لعدد )

 (  أعوام لمدة ثالث ) بجراجى اإلوبرا والعتبة 
 قابلة للتجزئة  غير العملية 

 بنظام األظرف المغلقة  
 مالي(  – )فني

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

 
 

 
( مان الئئحاة التنفيذياة 36وفقاًا للشارائا الاواردة بالماادة رقام ) نيهاج 299 والمواصفاتالشروط  ثمن كراسة  يكون  

ويكاون فاتا المظااريل الفنياة فاي تماام الساا ة   الاذكر العاماة ساالفة  الجهات    ى تبرمهالقانون تنظيم التعاقدات الت
اإلدارة العاماة   -الثانية  شر ظهارًا بالجلساة العلنياة العاماة المنعقادة باالمبنى الغرواي باد وان  اام محافظاة القاا رة  

 2022/ 1/  13الموافق  يوم الخميس للشئون المالية

 ضريبة القيمة المضافة  %14 إلى  اإل اقة باإلضافةخاص ذوي وق د م األشجنيهات لصند 5ووخئف   

 الكراسة الغير مختومة بخاتم الجمهورية ال يعتد بها 
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 "مقدمة
عملير  ل عامرةطرر  مااقةرة فى  التعاقدات المالية إدارةالمركزية للشئون   خالل اإلدارةمن    محافظة القاهرةرغبة  في إطار  

                        اعد بالمبرررااى اإلداريرررة الملحقرررة ببرابرررى اإلوبررررا والعتبرررة( مةررر3يل لعررردد  ع الغياروالتشرررغالةررريااة الشررراملة قطررر

 .  لمدة  ثالث أعوام( 

 وبما أةحاب الخبرة العالية    دائمة معالتشغيل بةفة    واستمراريضمن حسن    وبررما الةيااة  مستوى من    أعلىللوةول إلى  

يرتم   أنلى  ررررع  األعمرال الرررمطلوبةضوء    فيالمرفقة    الخبرة  وأعمال  ا للمواةفاتررررررررقرروفمية وذلك  يتفق مع الخبرة العال

 لمواةرفاتطرر  مااقةرة عامرة بشرلن ذلرك وفقرا  ل  تقرررفقرد  الماظمرة لرذلك    والقروااينرارات  رررقررة الررافركررزام برررررتراالل

 0لة  الماث  والمواةفاتالشروط   بكراسة  والموضحةالمطلوبة   واألعمالوالشروط  

الةيااة من طر  المااقةة العامة الماثلة إلى دعوة الشركات المتخةةة في مبال أعمال  افظة القاهرة  محتهدف   -

ذات   أعمرالو  لتوفير خدمات  مةاعد بالمبااى اإلدارية الملحقة ببرابى اإلوبرا والعتبة(  3والتشغيل لعدد    الشاملة

مراعاة اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان تحقيرق معرايير ومبراد  ب    وذلك  كفاءةو بلعلى  الية  قيمة م  بلقلبودة عالية  

تكافؤ الفرص وتعزيز الشفافية والازاهة والعدالة والمساواة في الماافسة برين المتقردمين فري المعاملرة وعردم التحيرز 

هرات الحكوميرة االحتيابات الفعليرة للب  لة اإلافاق الحكومي من خالالى ماهم أو التمييز بياهم ، وأيضا تعزيز كفاء

 تي سيتم التوةل إليها.على األسعار ال بااء   للشركات الفائزة بمعرفة محافظة القاهرة    اإلساادإةدار أوامر  و

كمرا يبروز أن يحضرر  –ن يحضرروا بلسرة فرتل المظراريف الفايرة والماليرة أمرة  يبوز ألةحاب الشرركات المتقد -

 هذا الشلن فيةالحيات الالزمة قااوايا   وبب تفويض يخول ل  كافة المادوب مفوض من الشركة بم

 :الشاملةمفهوم الصيانة 

وعمرل   الةيااة الشاملة قطع الغياروالتشغيلتقوم الشركة التى سيتم التعاقد معها ببميع االعمال الموضحة بعد لتافيذ اعمال  

 قطع الغيار للمةاعد.بميع ما يلزم لبعلها تعمل بكفاءة عالية وتغيير ما يلزم من 

                    بطريقررة مرضررية بمهررور الحافظررة مررن طررر  هررذة العمليررة للوةررول لمسررتوى عررالى مررن الكفرراءة ومعاملررة ف المتسررتهد

المةررى والعرالمى   الكرود تكون االعمال الدورية والوقائية ببراامج يتفق مرع  وانالقاهرة  الكاملة لمحافظة  شراف  االتحت  

 .بال المةاعد الكهربائيةية فى مالعالم الخبرةوالةااعة    لللمةاعد( وأةو
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 ط والمواصفات : محتويات كراسة الشر -1
 0الشروط العامة للمااقةة   ▪
 0المطلوبة  الخدمةو  األعمالاوع  ▪
 0المواةفات الفاية   ▪
 0العقد الاموذبي   ▪

 شروط العامة  ال ▪
  األخالقيات ومكافحة االحتيال والفساد -1

بهرررراز حمايررررة الماافسررررة  بإخطررررار والعتبررررةلبرابرررري االوبرررررا  التافيررررذ مرررردير لاأو تقرررروم محافظررررة القرررراهرة 

تبررررين لهررررا وبررررود اتفرررراق أو تعاقررررد أو تبررررادل معلومررررات  إذامررررا  حررررال فرررريوماررررع الممارسررررات االحتكاريررررة 

 أوتةرررين بةرررورة مباشررررة أو غيرررر مباشررررة أو تاسررريق مرررن خرررالل الغيرررر سرررواء كررران ذلرررك برررين اى مرررن المخ

غيرررررهم مررررن  أوبررررين أةررررحاب العطرررراءات فيمررررا بيرررراهم  أولبهررررة وةرررراحب العطرررراء غيرررررهم مررررن المرررروظفين با 

 0  األحوالالمتعاملين مع البهة بحسب  

 الجهات المختصة فورا عن :  إبالغيجب على الشركات المتنافسة  األخروعلى الجانب 

مررررن البهررررات ذات الةررررلة موظررررف أو بهررررة  أ أو غيررررر مشررررروع مررررن قبررررل  قررررااوايتةرررررف غيررررر  أ  -
 المااقةررررة إبررررراءات  فرررري، مررررن شررررلا  التررررلثير بطريررررق مباشررررر أو غيررررر مباشررررر  المااقةررررةذة بتافيررررذ هرررر

ترتيرررب مباشرررر أو غيرررر مباشرررر برررين  أ أو  اظيرررر الحةرررول علرررى مزايرررا ماليرررة أو أيرررة مزايرررا أخررررى 
ر مررررن األطررررراف بغرررررض تحقيررررق مةررررلحة شخةررررية أو هرررردف غيررررر مشررررروع ويشررررمل ذلررررك التررررلثي أ 
بهررردف إضرررعاف أو إضررررار أو  المااقةرررة بهرررذة  وعة فيمرررا يتعلرررق بةرررورة غيرررر مشرررر اإلبرررراءات فررري

الترررررلثير علرررررى سرررررير إبرررررراءات  أومرررررن األطرررررراف بةرررررورة مباشررررررة أو غيرررررر مباشررررررة  أ تهديرررررد 
بمعلومررررررات  مضررررررللة أو  اإلدالءالتحقيقررررررات ، أو تعطيلهررررررا أو تزويرهررررررا أو تغييرهررررررا أو إخفائهررررررا ، أو 

ود ممارسررررات شررررلن أيررررة شرررركاوى أو إدعرررراءات بوبررررلتحقيررررق لعرقلررررة سررررير أى تحقيررررق بكاذبررررة لبهررررات ا
فسررررراد أو احتيرررررال أو إكرررررراة أو تواطرررررؤ أو تهديرررررد أى طررررررف أو إيذائررررر  لماعررررر  مرررررن اإلبرررررال  عرررررن 

 0معلومات لدية والمرتبطة بالتحقيق  
  القوانين واللوائح المنظمة بالمناقصة -2

لبهررررات العامررررة اظرررريم التعاقرررردات الترررري تبرمهررررا اتخضررررع هررررذا المااقةررررة العامررررة ألحكررررام قررررااون ت ▪
الةررررادر بقرررررار وزيررررر الماليررررة والئحترررر  التافيذيررررة  2018( لسرررراة 182رقررررم   الةررررادر بالقررررااون

فرررري شررررلن تفضرررريل الماتبررررات  2015( لسرررراة 5القررررااون رقررررم  الحكررررام ، و 2019لسرررراة  692رقررررم 
رد بشرررلا  ارررص خررراص فرررى وذلرررك فيمرررا لرررم يرررالمةررررية فرررى العقرررود الحكوميرررة والئحتررر  التافيذيرررة 

حكررررام بررررزء اليتبررررزأ مررررن الكراسررررة والعقررررد مكملرررر  روط والمواةررررفات وتعتبررررر هررررذة االكراسررررة الشرررر
ويمكررررن تحميررررل ةررررورة استرشررررادية مررررن القرررروااين  المشررررار إليهررررا برررردون مقابررررل ودون أداررررى لهررررا 

مسرررررررررررئولية علرررررررررررى المحافظرررررررررررة مرررررررررررن خرررررررررررالل بوابرررررررررررة التعاقررررررررررردات العامرررررررررررة  
www.etenders.gov.eg) )0 

الةررررلة بموضرررروع المااقةررررة ااين واللرررروائل والقرررررارات ذات يسرررررى بشررررلن التعاقررررد كافررررة القررررو كمررررا  ▪
  0فيما لم يرد بشلا  اص في العقد  

               2020( لسرررررراة 200رقررررررم   قررررررااون ةررررررادوق دعررررررم االشررررررخاص ذوى االعاقررررررة الةررررررادربالقااون ▪
 .2020اكتوبر  1تم اشرة بالبريدة الرسمية فى 

 أعضاء اللجنة 
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 لغة تقديم العطاء :   -3
اللغررررة المعتمرررردة فررررى كراسررررة الشررررروط والمواةررررفات والعقررررود وبميررررع المحاضررررر  هررررياللغررررة العربيررررة  ▪

والمراسررررالت وغيرهررررا مررررن المسررررتادات ذات الةررررلة بموضرررروع الطررررر  والتعاقررررد وفررررى حالررررة تقررررديم 
مرررن مكترررب  مسرررتاد برررلى لغرررة أخررررى يتعرررين تربمتررر  إلرررى اللغرررة العربيرررة عرررن طريرررق مقررردم العطررراء

 فرررريلررررة االخررررتالف أو االلتبررررا  العربررررى هررررو المعررررول عليرررر  فررررى حا  ويعتبررررر الرررراص –معتمررررد 
  0المضمون 

 الشكاوى : -4

 بالنسبة للشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام القانون : 

فيذية  و الئحت  التا  2018لساة    182في حالة إخالل بهة الطر  بلحكام قااون تاظيم التعاقدات العامة الةادر بالقااون  
لحكومية للاظر و البت في الشكوى و تسوية الخالفات و يكون بشكواة إلى مكتب التعاقدات ا  يحق لةاحب الشلن التقدم

المادة رقم   المذكور وفقا  ألحكام  المكتب  المادة رقم    5تقديم الشكوى إلى  القااون و  التافيذية   6( من  ( من الالئحة 
 0لذات القااون 

حكرررام قرررااون تاظررريم التعاقررردات ألات أو لكراسرررة الشرررروط والمواةرررفالطرررر  بهرررة  مخالفرررةفررري حالرررة  ▪
التقرررردم  لةرررراحب العطرررراء، يحررررق  والئحتررررة التافيذيررررة سررررالفة الررررذكر تبرمهررررا البهررررات العامررررة الترررري

او الرررررى مكترررررب شررررركاوى التعاقررررردات الحكوميرررررة  بالبهرررررة االداريرررررة بشررررركوى الرررررى ادارة التعاقررررردات
قررررا لالحكررررام واالبررررراءات الشرررركوى واتخرررراذ قرررررار بشررررلاها وفويررررتم فحررررص ، التررررابع لرررروزير الماليررررة 

( مررررن الالئحررررة  6والمررررادة رقررررم   2018لسرررراة 182( مررررن القررررااون 5ة طبقررررا للمررررادة رقررررم  الرررروارد
وإذا لررررم يفةررررل فيهررررا بمعرفررررة البهررررة اإلداريررررة يكررررون لرررر   2018لسرررراة  182التافيذيررررة للقررررااون 

ائن مقررررة الحكوميرررة بررروزارة الماليرررة الكررر الحرررق فررري التقررردم بشررركواة إلرررى مكترررب شررركاوى التعاقررردات
والمتضرررررماة ان يرررررتم تحديرررررد مراحرررررل ( 1بررررررر رقرررررم    -يرررررة امترررررداد رمسررررري برررررلبرار وزارة المال

للاظرررر والبرررت فرررى الشررركوى وتسررروية الخالفرررات وذلرررك قبرررل اللبررروء إلرررى وتوقيترررات تقرررديم الشررركاوى 
 يد االتية:  بهات القضاء على ان يتم تقديم الشكوى للمكتب المذكوروفقا للمواع

 بها لمسمو   المدة ا الحالة  م

 قبل الموعد المحدد لفض المظاريف الفاية بيومى عمل على االقل  شكاوى متعلقة بإبراءات الطر  وكراسة الشروط 1

 قبل الموعد المحدد لفض المظاريف المالية بيومى عمل على االقل شكاوى متعلقة بالبت الفاى  2

 د بيومى عمل على االقل قبل الموعد المحدد للتعاق لى  شكاوى متعلقة بالبت الما 3

يتم تقديمها بعد يومي عمل على االكثر من ةدور القرار الذى يتضرر   شكاوى متعلقة بدخول إبراءات التعاقد حيز التافيذ  4
 ما  الشاكى 

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

 اللجنة  أعضاء
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 الموافقة على الشروط :  -5

يقررررر ةرررراحب العطرررراء بموافقترررر  علررررى كافررررة الشررررروط والمواةررررفات الررررواردة بالكراسررررة ويعتبررررر اشررررتراك  

وال يقبررررل مارررر  بعررررد رسررررو المااقةررررة خررررالف  بررررذلك،فررررى المااقةررررة وسررررداد التررررلمين المؤقررررت إقرررررار مارررر  

 ذلك.

 توافر االعتماد المالى: -6

ع قمممح   لممم   مممم  ة تلقمممل الامممحل ا لرممما البمممر   العير المبلمممل المبلممم ي لعمليممم   مليمممتمممو تممم  

   2021/2022الم لل   خصم  ل  صمح ف الاحل ا للع ماال عم د الم لل  

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

  2022/    / تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية -2

 2022/    /     اراتجلسة االستفس -3

 2022/      /   ن البت الفنينتهاء متاريخ اإل -4

 2022/    /     تاريخ فتح المظاريف المالية -5

 2022/  /      تاريخ اإلنتهاء من البت المالي -6

 2022/     /       تاريخ اإلخطار بالترسية -7

 
 :وطريقة سدادها وردهاالتأمينات  -8

 التأمين المؤقت : •
 يسرررردد بإحرررردىو  (بايهررررا  20000مقرررردارة  مؤقررررت كررررون العطرررراء مةررررحوبا بالتررررلمين اليبررررب أن ي

( مررررن الالئحررررة التافيذيررررة لقررررااون تاظرررريم التعاقرررردات التررررى تبرمهررررا 31المحررررددة بالمررررادة   الةررررور

ويبرررب ان يكرررون الترررامين المؤقرررت ةرررالحا  لمررردة ثالثرررين يومرررا  بعرررد  الرررذكر،البهرررات العامرررة سرررالفة 

 بال للتبديرررد دون الربررروع الرررى مقررردمعطررراء أو مررردة مرررد سرررريان العطررراء وقرررا إاتهررراء مررردة سرررريان ال

 العطاء ويستبعد العطاء الذى ال يؤدى التلمين المؤقت كامال ومرفقا  داخل المظروف الفاى.

واذا ااسررررحب مقرررردم العطرررراء مررررن العمليررررة قبررررل الميعرررراد المحرررردد لبلسررررة فررررتل المظرررراريف الفايررررة 

او ااررررذار او االلتبرررراء الررررى  ة االداريررررة دون الحابررررة الررررى تابيررررةويةرررربل التررررلمين المؤقررررت حقررررا  للبهرررر

ء او اتخررراذ أيرررة إبرررراءات أو إقامرررة الررردليل علرررى حررردوث ضررررر ويررررد الترررامين المؤقرررت إلرررى القضرررا 

 أةحاب العطاءات غير المقبولة فايا  فور إاتهاء بميع إبراءات مرحلة البت الفاى.

 أعضاء اللجنة 
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 CAIRO GOVERNORATEــــاهـرةـــافظة الـق مـحـ 

   إدارة التعاقدات
 

 

 

 عابدين     –محافظة القاهرة  –إدارة التعاقدات:مكتب 

  

 

 :كتروايالدفع والتحةيل االل ▪

معتمررردة غيرررر مقتررررن برررلى قيرررد أو أحرررد المةرررارف المحليرررة ال بموبرررب خطررراب ضرررمان ةرررادر مرررن ▪

شرررررط وأن يقررررر فيرررر  المةرررررف بلارررر  يرررردفع تحررررت أمررررر البهررررة اإلداريررررة مبلغررررا يرررروازى التررررلمين 

( مرررن 31طبقرررا للمرررادة رقرررم   ( شرررهور مرررن تررراريظ فرررتل المظررراريف الفايرررة4المطلررروب سرررار  لمررردة  

 . 2018لساة  182للقااون  الالئحة التافيذية 

 ي :النهائ التأمين ▪

( مرررن قيمرررة العقرررد خرررالل عشررررة أيرررام %5باسررربة   الترررلمين الاهرررائيعلرررى ةررراحب العطررراء الفرررائز أن يرررؤدى 
عمرررل تبررردا مرررن اليررروم الترررالى الخطرررارة بقبرررول عطائرررة ويسررردد الترررامين الاهرررائى بإحررردى الطررررق الماةررروص 

ين الاهررررائى ضرررراماا  لتافيررررذ للقررررااون المشررررار اليررررة ويكررررون التررررام( مررررن الالئحررررة التافيذيررررة 82عليهررررا بالمررررادة  
اتهررراء مررردة الضرررمان المحرررددة بالعقرررد  ويررررد كرررامال  أو مرررا تبقررري ماررر  فرررور ااتهررراء مررردة ا  حترررى إوسررراريالعقرررد 

الضررررمان واذا لررررو يررررود ةرررراحب العطرررراء الفررررائز التررررامين الاهررررائى خررررالل المهلررررة المحررررددة ، برررراز للبهررررة 
 تها.طاءات التالية بحسب ترتيب اولويا او تافيذة بواسطة أحد مقدمى الع االدارية إلغاء العقد

وفررررى بميررررع حرررراالت عرررردم سررررداد التررررامين الاهررررائى يةرررربل التررررامين المؤقررررت حقررررا للبهررررة االداريررررة ، كمررررا 
يكررررون لهررررا ان تخةررررم قيمررررة كررررل خسررررارة تلحررررق بهررررا إذا تبررررين ان ةرررراحب العطرررراء هررررو المتسرررربب فيهررررا ، 

كفايتهررررا تلبررررل إلررررى خةررررمها مررررن  قة أو تسررررتحق لررررديها  وفررررى حالررررة عرررردموذلررررك مررررن ايررررة مبررررال  مسررررتح
عررردم االخرررالل بحقهرررا إداريرررة  اخررررى ايرررا كررران سررربب االسرررتحقاق وذلرررك كلرررة مرررع قات  لررردى ايرررة بهرررة مسرررتح

بإحددددى الصددددور فرررى الربررروع عليررر  قضررررائيا بمرررا لرررم تررررتمكن مرررن اسرررتيفائة مرررن حقرررروق برررالطريق االدارى 
  التالية :
 .لكتروايالدفع والتحةيل اال ▪
المعتمررردة غيرررر مقتررررن برررلى قيرررد أو ن أحرررد المةرررارف المحليرررة بموبرررب خطررراب ضرررمان ةرررادر مررر ▪

شرررررط وان يقررررر فيرررر  المةرررررف بلارررر  يرررردفع تحررررت أمررررر البهررررة اإلداريررررة المطلرررروب مبلرررر  يرررروازى 
خةررررما  مررررن مسررررتحقات  الةررررالحة للةرررررف مررررن عمليررررات أخرررررى فرررري ذات 0التررررلمين المطلرررروب

اظ بالتررررلمين الاهررررائي لحررررين الوقررررت المحرررردد للسررررداد ويررررتم االحتفررررالبهررررة اإلداريررررة أو غيرهررررا وفررررى 
اء مرررن األعمرررال الموكلرررة للشرررركة  ، وفرررى حالرررة عررردم أدائررر  فررري المهلرررة المحرررددة بررراز للبهرررة االاتهررر

بموبررررب إخطررررار بكترررراب يرسررررل لرررر  بخدمررررة البريررررد السررررريع ، عررررن طريررررق الهيئررررة  –المتعاقرررردة 
األحرررروال  لبريررررد االلكتروارررري أو الفرررراك  بحسرررربالقوميررررة للبريررررد مررررع تعزيررررزة فرررري ذات الوقررررت با 

راء أخررررر ، إلغرررراء العقررررد أو تافيررررذة بواسررررطة أحررررد مقرررردمي العطرررراءات ودون حابررررة التخرررراذ أ  إبرررر
ويةررربل الترررلمين المؤقرررت فررري بميرررع الحررراالت مرررن حرررق  التاليرررة لعطائررر  بحسرررب ترتيرررب أولوياتهرررا 

بهرررا إذا تبرررين أاررر  المتسررربب البهرررة اإلداريرررة ، كمرررا يكرررون لهرررا أن تخةرررم قيمرررة كرررل خسرررارة تلحرررق 
ا لةررراحب هرررذا العطررراء وفرررى حالرررة عررردم كفايتهرررا تلبرررل ن أ  مبرررال  مسرررتحقة أو تسرررتحق لرررديهفيهرررا مررر

إلرررى خةرررمها مرررن مسرررتحقات  لررردى بهرررة إداريرررة أخررررى أيرررا كررران سررربب االسرررتحقاق ، وذلرررك كلررر  مرررع 
وق برررالطريق عررردم اإلخرررالل بحقهرررا فررري الربررروع عليررر  قضرررائيا  بمرررا لرررم ترررتمكن مرررن اسرررتيفائ  مرررن حقررر

 اإلدار .

 ة أعضاء اللجن 
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 سريان العطاءات :  صالحية -9
اافررررذة المفعررررول وغيررررر بررررائز الربرررروع فيهررررا مررررن وقررررت تةررررديرها  بمعرفررررة مقرررردميها العطرررراءات  تبقررررى

وذلررررك لمرررردة تسررررعين يومررررا  تبرررردا مررررن الترررراريظ المحرررردد لفررررتل المظرررراريف الفايررررة ويررررتم البررررت واالخطررررار 
ن ت واالخطررررار بالترسررررية قبررررل ذلررررك، كررررا دة سررررريان العطرررراءات فرررراذا تعررررذر البرررربالترسررررية قبررررل ااتهرررراء مرررر

مررررد سررررريان العطرررراءات ومررررد ةررررالحية التررررامين المؤقررررت  –بعررررد موافقررررة السررررلطة المختةررررة  –للمحافظررررة 
لمررردة مااسررربة ويبرررب عليهرررا اخطرررار مقررردمى العطررراءات كتابرررة برررذلك علرررى ان يرررتم ذلرررك كلررر  قبرررل تررراريظ 

بعد كرررل عطررراء لرررم يقبرررل ةررراحب  بخمسرررة عشرررر يومرررا  علرررى االقرررل ويسرررت ااتهررراء مررردة سرررريان العطررراءات
 ة سريان عطائة كتاب  ويرد إلية تامياة فور إاتهاء مدة سريان العطاء.مد مد

 
  -ضاح العروض الفنية :يفاء و استياست -10

يررررتم  اسررررتيفاء واستيضررررا  العررررروض الفايررررة المقدمررررة مررررن أةررررحاب العطرررراءات وفقررررا  لالحكررررام الررررواردة  
رمهررررا البهررررات العامررررة سررررالفة لقررررااون تاظرررريم التعاقرررردات التررررى تب ( مررررن الالئحررررة التافيذيررررة67لمررررادة  با 

 الذكر .
تسرررراعد  الترررريالمسررررتادات  أوفاء البيااررررات يالتعاقرررردات بارررراء علررررى طلررررب لباررررة البررررت اسررررت إلدارةيبرررروز 

 الفارررييرررر التقر إعرررداد فررريالعطررراءات بمرررا يعياهرررا  أةرررحابفايررر  مرررن  أمرررور أ ضرررا  ياللبارررة علرررى است
وفررررى حالررررة عرررردم اسررررتبابة  إخطررررارهممررررن ترررراريظ  أيددددامتجدددداوز ثالثددددة  مدددددة الالررررالزم وذلررررك خررررالل 

خررررالل  بعطائرررر  الفايررررة األمرررروريضررررا  المسررررتادات الست أوفاء البيااررررات يةرررراحب العطرررراء لطلررررب اسررررت
 أويررررتم اسررررتبعاد عطائرررر  باعتبررررارة غيررررر واضررررل  إليهررررا  بطلبررررةمررررن اللباررررة و الموضررررحة  المحررررددةالمرررردة 

 0 رىخاألمع العطاءات    للمقاراةير قابل غ

 

 مسئول التنفيذ بالشركة المتعاقدة : -11

                  تمليممممم ع  للعقمممممح  ععيمممممي    مممممح ل  ليهممممم    ممممم  ليهممممم  المم قصمممممة  الراسممممم تلعمممممشم ال مممممر ة 

ح  تقمممحاو المهمممعمحاا المعلمممن  ليهممم  القمممرا  ذ   لممم  للعمهمممين لعممم    ممم   تمليممم  العقممم لعاممم  )

 0ض  سم   لععمح ل  ال ر ة  م جب تل ا
  

  :الشركة تلتزم -12

 الم اصمممممل ا ل قعمممممة  لاع لمممممة  اممممم تو  المهممممماة ا صممممملية لممممم   راسمممممة ال مممممر   عقمممممحاو 

 اععبمممر  لممم  قبممم ال لممم  ال مممر ة  وممما لممم    د  يهممم   تععبمممر   ليهممم   ممم  ي ال مممهيح ال مممر ة 

 همممة المعع قمممح   راسمممة ال مممر    الم اصمممل ا جمممشنا ال اع مممش  لممم  العقمممح الممم   سمممي قي  مممي  ال

 ال اععممممح  مممم   تعممممحاا  مممم  الوراسممممة  هممممبب لمممم   ا  ممممم   سيهمممممح اليهمممم    ممممي  ال ممممر ة العمممم  

 0تح ن  ال ر ة المعقحلة ل  اشعرا  ا 

 أعضاء اللجنة 
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 عابدين     –محافظة القاهرة  –إدارة التعاقدات:مكتب 

  

 

 :مخالفة شروط العقد  -13
ط للبهررررة اإلداريررررة الحررررق فرررري فسررررظ العقررررد أو تافيررررذة علررررى حسرررراب الشررررركة المتعاقرررردة إذا أخلررررت برررراى شررررر 

مررررن السررررلطة المختةررررة التافيررررذ علررررى حسرررراب الشررررركة بقرررررار  برررروهر  مررررن شررررروط  ويكررررون الفسررررظ أو
وتعلرررن بموبرررب كتررراب يرسرررل بالبريرررد السرررريع عرررن طريرررق الهيئرررة القوميرررة للبريرررد ، مرررع تعزيرررزة فررري ذات 

 0بحسب األحوال على عاوااها المبين بالعقد أو االيميل الوقت بالبريد االلكترواي أو الفاك   
 

 سحب العطاء : -14
قبررررل الموعررررد المحرررردد لفررررتل المظرررراريف الفايررررة فيةرررربل  ا العطرررراء بسررررحب عطائهرررر ةمقدمرررر ت الشررررركة إذا قامرررر

ا للمحافظررررة دون حابررررة إلررررى إاررررذار أو االلتبرررراء  القضرررراء أو اتخرررراذ إيرررر   إلررررىالتررررلمين المؤقررررت المررررودع حقررررا

تحق لررررديها ، أو لرررردى أى اسررررتيدائ  مررررن أى مبررررال  مسرررر أوإبررررراءات أو إقامررررة الرررردليل علررررى حةررررول ضرررررر 

 0ة أخرى ل   بهة إداري

 أعضاء اللجنة 
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  المراسالت : -15
 أثناء إجراءات المناقصة  -أ

يقرررر ةررراحب العطررراء بررران العاررروان المبرررين بررراالوراق الرسرررمية المقدمرررة ماررر  هرررو العاررروان الرررذى سررريتم 

ارات الترررررى توبرررررة او مراسرررررلت  عليرررررة وان بميرررررع المكاتبرررررات والمراسرررررالت واالعالارررررات واالخطررررر

وماتبرررة لكافرررة اثارهرررا القااوايرررة وفرررى حالرررة او تخطرررر عليرررة تكرررون ةرررحيحة واافرررذة ترسرررل أو تعلرررن 

بخطررررراب مسررررربل بعلرررررم  تغييرررررر هرررررذا العاوارررررا يلترررررزم باخطرررررار محافظرررررة القررررراهرة برررررالعاوان البديرررررد

الوةررررررول واال اعتبرررررررت كافررررررة المكاتبررررررات والمراسررررررالت واالعالاررررررات علررررررى عاوارررررراة المررررررذكور 

مكاتباترررر  ومراسررررالت  القااوايررررة ويلتررررزم برررران تكررررون بميررررع يحة واافررررذة وماتبررررة لكافررررة اثارهررررا ةررررح

ويلررررزم تسررررليمها لرررريدارة المركزيررررة للشررررئون الماليررررة واعالااترررر  واخطاراترررر  مكتوبررررة باللغررررة العربيررررة 

أو إرسرررررالها ( ميررررردان البمهوريرررررة عابررررردين 7  إدارة التعاقررررردات برررررديوان عرررررام محافظرررررة القررررراهرة 

  البريرررد االلكتروارررىمرررع تعزيرررز فرررى ذات الوقرررت بللبريرررد  د السرررريع عرررن طريرررق الهيئرررة القوميرررةبالبريررر

 0( 23918520على رقم  أو الفاك   

 خالل التعاقد والتنفيذ :  -ب
يبررررب أن تكررررون كافررررة المخاطبررررات أو المراسررررالت المتبادلررررة مررررن وإلررررى البهررررات اإلداريررررة والمتعرررراملين 

مكتوبرررررة  غيرهرررررا ارات والقررررررارات ومحاضرررررر البلسرررررات ووالمتعاقررررردين معهرررررا بمرررررا فررررري ذلرررررك اإلخطررررر
لهررررم ذلررررك مررررن  المفرررروضبشرررركل يمكررررن الربرررروع إليرررر  الحقررررا علررررى أن تكررررون ةررررادرة مررررن األشررررخاص 

 إرسرررالها بإيةرررال موقرررع بالتسرررليم أو  أمرررا الطررررفين ويبرررب االحتفررراظ بمرررا يثبرررت تسرررلمها ويكرررون تبادلهرررا 
 أو بالبريد االلكترواى.  بالبريد المسبل أو بالفاك 

 مكتوبرررررةوالمطالبرررررات والبياارررررات المتعلقرررررة بالعقرررررد وتافيرررررذة  تواإلخطررررراراوتكرررررون بميرررررع المخاطبرررررات 
العقرررد مرررع الحةرررول علرررى  فررريمقرهرررا المحررردد  فررريباللغرررة العربيرررة ، ويلرررزم تسرررليمها للبهرررات المتعاقررردة 

أو  ك إيةررررال موقررررع بالتسررررليم أو إرسررررالها بالبريررررد السررررريع عررررن طريررررق الهيئررررة القوميررررة للبريررررد أو بالفررررا 
مررررن  أ وفررررى حالررررة تغييررررر  تسررررليم البهررررة المتعاقرررردة وبشرررررط إثبررررات  ددةتحرررر الررررذ  البريررررد االلكترواررررى

 برررالتغيير مسررربقا وقبرررل خمسرررة عشرررر األخررررالعقرررد يلترررزم بلخطرررار الطررررف  فررريالطررررفين لمقررررة المحررردد 
 يوما على األقل من حدوث التغيير.

 حظر تعديل العطاء :  -16

 ارظممممر  ة فررررتل المظرررراريف الفايررررةفيرررر  يرررررد بعررررد الموعررررد المحرررردد لبلسرررر ال يعتررررد بررررل  عطرررراء أو تعررررديل

الععمممحاا  ممم  العبممم ناا المقحلمممة  عمممح عممم ا الم  مممح  اهمممرع عممم ا الرظمممر  لمممل  صممم  ب العبممم ن 

 0الل ئش 

 
 أعضاء اللجنة 
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 حظر التقدم بأكثر من عطاء: -17

 مممم  نر لمممم   بمممم ن ارظممممر  لممممل لقممممحلل العبمممم ناا العقممممحم   لمممم اا      ل ممممرا ة لممممي ال يممممر 

تهممممه لممم    لعممم خير  مممل اتاممم   قمممرا   ع و اوممم  المعقمممحم لمممي ال يمممر  رصمممة ال لعمليمممة  ا مممح  لممم  لممم

 . صلة   لعب ن

 ا ممممب  لممممل ال هممممة االدا اممممة ) لر  ظممممة القمممم عر ذ  مممم   لا للممممة الرظممممر الممصمممم   اسممممعبع د 

ح   ال لممممة العبمممم ناا الما للممممة   ال لممممة العمممم لي  المدقممممأ الممممل ال هممممة االدا اممممة     همممم  العقمممم

 ا تبمممي  لهممم  لا للمممة الرظمممر  عمممح ا المعع قمممح  ممم ع خهممم    تلرمممن  هممم  االعممم لي  المهممم ئل  ترميممم

 .العع قح

 عن العقد :  التنازل  -18

 مممم  العقممممح     مممم  المبمممم لل المهممممعرقة لمممم   لهمممم      ع ممممه     لممممي  العممممم م ال ا مممم م للمعع قممممح 

ر  ا الم ليممممة ايممممر المصممممر ية  لمممم  ا مممم م    اعممممم م   مممم  تلمممم  المبمممم لل   ممممح البممممم      ال مممم

عمممم ح الر لممممة   مممم   اوعلمممم جمه  اممممة لصممممر العر يممممة     مممم ص لهمممم   مشا لممممة الم مممم   المممممرخ

 مهممممة لية المعع قممممح  مممم  تمليمممم  العقممممح    ممممم  ال اامممما  اإلخمممم   عصممممحان البممممم     ال ممممر ة د   

 0قبل  ل   ق ق  اإلدا اةقب   نش ل     المب لل المهعرقة ل   م  او   لل هة  

  آلية المناقصة -19

 ممممعه المظمممم  اة الم ليممممة للعممممر   المقب لممممة  ميمممم     مممم  المم قصممممة قصممممة تعمممم لل ل مممممة المم 

لل صممممم      ممممما ال مممممر    اقممممما ا سمممممع     لممممم   عمممممح ت  يمممممح    سممممم  المق  نمممممة  مممممي  

امممعو  ا رالممم   مممي  لر  ظمممة  لميمممة  الم ليمممة لل صممم   المممل اتلممم ق العمممر   لممم  جميمممي المممم ا   ال

ي العمممر   المقب لمممة  ميممم    ل ليممم  و العرسمممية  ليممم      لممميهو لممم   صمممر القممم عر    مممي  لممم  امممع

 0 ا قا ل  القيمة العقحاراة 

 0( الحق فى محافظة القاهرةرية ) وللجهة اإلدا

 بقمممم    ا   مممما شممممر      الممممل صمممم  ب العبمممم ن ا قمممما سممممعرا اإلسممممم د لممممر  اصممممحا  -

 0 ال   تو العرسية  لي  ل  م   المبل  ة 

  محافظة القاهرةالصادرة من   اإلسناد ألوامربقا ط  األعمال  -20

 ال مممم للةلمممم  الصممممي نة المبل  ممممة  ا  ممممم  تمليمممم   اممممعو العرسممممية  ليهمممم  العمممم ال ممممر  ا  تلعممممشم 

 بقمممم   شمممم للة  امممم م ا جمممم ماا   العبمممم ا الرسمممممية للمصمممم  ح تممممممملبية ا  بمممممم   الملممممممم جةة 

 ممممم  ا ممممم   همممم     عممممر  العع قممممح  لمممم  المر  ظممممة خمممم   اليهمممم الصمممم د     اإلسممممم د  الممممر 

 ا ما   لا ت  يا للمصعح   ا   عر  ت  يا المص  ح.ة دائمة عمرا  الع  يا  صلاس

 اللجنة أعضاء 
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 :  تسليم العطاءات -21
الدارة التعاقررررردات بررررراالدارة المركزيرررررة للشرررررئون الماليرررررة وااليررررررادات المبارررررى الغربررررري  تسرررررلم العطررررراءات 

للعررررض المرررالى  هما للعررررض الفارررى واالخررررفرررى مظرررروفين مغلقرررين أحرررد ة القررراهرةبرررديوان عرررام محافظررر
المباررررى الغربرررري بررررديوان عررررام  –بالرررردور األول بررررإدارة التعاقرررردات برررراإلدارة المركزيررررة للشررررئون الماليررررة 

محافظرررة القررراهرة قبرررل  السررراعة الثاايرررة عشرررر ظهرررر  اليررروم المحررردد لفرررتل المظررراريف الفايرررة أمرررا باليرررد أو 
ى عطررراء يررررد بعرررد قوميرررة للبريرررد السرررريع ولرررن يعترررد برررل البريرررد السرررريع مرررن خرررالل الهيئرررة العرررن طريرررق 
قررردم بعرررد  إذاعطائررر   فررريادعررراء مرررن ةررراحب العطررراء بحةرررول خطرررل  أ وال يلتفرررت إلرررى  –هرررذا الموعرررد 

 فتل المظاريف الفاية  
 للعطاءات :  الفني م ييقتال -22

 0االلتزام بالمواةفات الفاية المطروحة   •

 0بتقديم المستادات المطلوبة    االلتزام •
   :تنفيذ العقدمدة  -32 

تلتررررزم الشررررركة الراسرررري عليهررررا المااقةررررة بتافيررررذ مررررا ورد بررررلمر اإلسررررااد  لمرررردة ثالثررررة سرررراوات برررراف  
المواةررررفات و االشرررررتراطات الفايرررررة و االسرررررعار المتعاقرررررد عليهرررررا و اسرررررعار قطرررررع الغيرررررار  تبررررردأ مرررررن 

ة والمررررردير ضرررررر اسرررررتالم للموقرررررع بمعرفرررررة المحافظرررررتررررراريظ تسرررررليم المةررررراعد للشرررررركة بموبرررررب مح
   لبرابى االوبرا والعتبةالتافيذى 

 : إلغاء المناقصة  -24
قبررررل البررررت فيهررررا أذا اسررررتغاى عاهررررا اهائيررررا او اذا اقتضررررت المةررررلحة لغرررراء المااقةررررة با يحررررق للمحافظررررة  

وااهررراء التعاقرررد العامرررة ، وفرررى حالرررة ةررردور ايرررة قررررارات سررريادية مرررن الدولرررة تسرررتوبب إلغررراء العمليرررة 
( مرررن قرررااون تاظررريم التعاقررردات  37فرررى الحررراالت وفقرررا لاحكرررام الرررواردة بالمرررادة  دون ايرررة اعتراضرررات

 التى تبرمها البهات العامة سالفة الذكر( 
 تعديل الشروط والمواصفات : 

الحرررررق فرررررى ادخرررررال تعرررررديالت علرررررى كراسرررررة الشرررررروط والمواةرررررفات  قبرررررل ميعررررراد فرررررتل للمحافظرررررة 
يرررتم إخطرررار  ضرررت المةرررلحة العامرررة ذلرررك ،  علرررى انيرررة بسررربعة ايرررام علرررى االقرررل إذا اقتالمظررراريف الفا

مرررن قررراموا بشرررراء الكراسرررة بهرررذة التعرررديالت خرررالل ثالثرررة ايرررام مرررن تررراريظ ابرررراء التعرررديالت ، بحيرررث 
وملزمرررة لمقررردمى العطررراءات، وذلرررك  مرررن مسرررتادات المااقةرررةتعتبرررر تلرررك التعرررديالت برررزءا  ال يتبرررزاء 

البهرررات العامرررة ون تاظررريم التعاقررردات الترررى تبرمهرررا ( مرررن قررراا19مبرررين تفةررريا بالمرررادة  علرررى الاحرررو ال
 سالف الذكر.
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  : تأخير فى تنفيذ العقدال  -25

 
يلتررررزم الشررررركة الراسررررى عليهررررا المااقةررررة بتفيررررذ االعمررررال المطلوبررررة  خررررالل المواعيررررد المتفررررق عليهررررا  -

م المحافظرررة د ، وبالكيفيرررة المتفرررق عليهرررا وتقررروتعاقرررد طبقرررا للميعررراد المحررردد بالعقررربرررامر االسرررااد محرررل ال
لرررردواعى المةررررلحة العامررررة باعطائهررررا مهلررررة التمررررام التافيررررذ وإذا تررررلخر فررررى التافيررررذ عررررن هررررذا الميعرررراد 

( مرررن قرررااون تاظررريم التعاقررردات الترررى 48يحةرررل ماررر  مقابرررل ترررلخير بالاسرررب والحررردود المبيارررة بالمرررادة  
 حت  التافيذية المشار إليها.( من الئ98بهات العامة والمادة  تبرمها ال

مةررررادرة التررررلمين الاهررررائي ، وال يرررردخل فرررري حسرررراب مرررردة التررررلخير مرررردد التوقررررف الترررري يثبررررت لبهررررة  -
التعاقررررد اشررررلتها عررررن أسررررباب قهريررررة ال يررررد للشررررركة فيهررررا ، ويوقررررع مقابررررل التررررلخير أو اإلعفرررراء وفررررى 

              افظرررررة القررررراهرة و يكرررررون اإلعفررررراء مارررررة بقررررررار مرررررن مح بميرررررع الحررررراالت تحةررررريل مقابرررررل الترررررلخير
  إدارة التعاقررررردات ( إذا تبرررررين أن الترررررلخير ألسرررررباب خاربرررررة عرررررن إرادة المتعاقرررررد و للسرررررلطة المختةرررررة 

 .عن التلخير ضرراذا لم ياتج في هذة الحالة إعفاء المتعاقد من مقابل التلخير بزئيا  أو كليا   
 

 :فيذ على الحساب فسخ العقد والتن -26
ها المااقةة عن تافيذ اى الترزام ااشرع عرن العقرد او اخلرت براى شررط بروهرى مرن ركة الراسى علياذا امتاعت الش -

شروطة فلاة يبوز لمحافظة القاهرة بقرار مسبب من السلطة المختةة بفسظ العقد او التافيذ على حساب الشرركة مرع 
ف علرى البرابرات ، مرع تعزيرزة فرى الدارة التافيذية او لباة االشراعن طريق ايرسل    بإخطاراخطار الشركة بذلك  

لوقت ذات  بالبريد االلكترواى ا والفاك  بحسب االحوال على عاوااها المبين بالعقد ، وفى هذة الحالة يةربل الترامين ا
حرق بهرا مرن اى مبلر  الاهائى حقا للمحافظة كما يكون لها ان تخةم ما تستحق  من مقابل التاخير وقيمة كل خسارة تل

من مستحقاتها لدى اى بهة ادارية اخرى ايا كران سربب االسرتحقاق لة عدم كفايتها تلبا  الى خةمها  مستحقة وفى حا 
دون حابة الى اتخاذ اى ابراءات قضائية وذلك كل  مع عدم االخالل بحقها فى الربوع علير  فضرائيا بمرا لرم ترتمكن 

 ى.من استيفائة من حقوق بالطريق االدار
 

 أعضاء اللجنة 
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 -يجب على المتعاقد االلتزام بتنفيذ االتى : -27

 

يلترررزم المتعاقرررد بالقيرررام بلعمرررال الةررريااة الالزمرررة والترررى تضرررمن الحةرررول علرررى اداء بيرررد لعمرررل  •

المةررراعد مرررع تررروفير عمالرررة تشرررغيل مقيمرررة لكرررل مةرررعد مرررع الحفررراظ علرررى المظهرررر العرررام للموقرررع 

ى تبررررر مخالفررررة ذلررررك إبررررازة للمحافظررررة فررررافة اى ااشررررط  اخرررررى مهمررررا كااررررت وتعوال يبرررروز اضرررر

 الغاء التعاقد دون اى ااذار.

 يلتزم المتعاقد بتقديم بميع البيااات الفاية عن العرض المقدم. •

شرررراملة الدوريررررة و الوقائيررررة و تلبيررررة االعطررررال ةرررريااة اليلتررررزم المتعاقررررد تقررررديم عرررررض اسررررعار  •

شرررراملة كافررررة  تكلفررررةالى ولكررررل مةررررعد طرررروال فترررررات تشررررغيل المباررررالعمالررررة المقيمررررة للتشررررغيل 

 ضريبة القيمة المضافة ......إلظفيها  بما و الدمغات و التلمياات  الضرائب  

الدوريرة و الوقائيرة و تلبيرة األعطرال المفابئرة للمةراعد شراملة أيرام   الشراملةتلتزم الشركة  بلعمرال الةريااة   •

مرع توابرد عامرل لكرل مسرتمرة    من حسن سير العمل و التشرغيل بةرفةاألبازات و العطالت الرسمية بما يض

 مةعد طوال فترة تشغيل المةعد.

يلتزم المتعاقد بمتابعة األعمال التى تم ةيااتها و فى حالة ظهور أى اعمال مستبدة او مالحظرات بهرا وتلترزم  •

 الشركة بتافيذ الباود المستبدة و تالفى المالحظات دون اى زيادة فى السعر.

 مةعد طوال فترات تشغيل المباى.ااوين وسن العمالة المقيمة لكل يلتزم المتعاقد تقديم أسماء و ع •

للمحافظة  واالدارة التافيذية لبرابى االوبرا و العتبة  حق التفتيش بمادوبين عاهما للتاكرد مرن الترزام المتعاقرد  •

 ت فى متابعة تافيذ العقد.بتافيذ كافة باود العقد اداريا وفايا ويكون لها كافة الةالحيا 

د مسئوال مسئولية كاملة عن اداء فريق  ويتحمل بميع التامياات الخاةة بهم ويكرون مسرئوال عرن لمتعاقيكون ا •

فريقة اما البهات المختلفة وفى حالة مايثبت للمحافظة سوء اداء اعمال الةيااة الشراملة والتشرغيل وذلرك باراء 

دارة لمتعاقد بااذار كتابى مرن خرالل االر شكوى مستخدمى المةاعد ، ياذر اعلى تقارير لباة المتابعة او تكرا

التافيذية و لباة البرابات  وان لم يتم تحسين الخدمة خالل خمسة عشر يوما من تاريظ االاذار يحق لهرا فسرظ 

 التعاقد دون الحابة الى تابي  او ااذار او اتخاذ اى ابراء قضائى

لكرل مةرعد   قة تامين سرارية طروال مردة التعاقرداةة ومسئوليت  الكاملة تقديم وثيتلتزم الشركة وعلى افقت  الخ •

لةالل المحافظة والمسرتخدمين للمةراعد ضرد االخطرار واالضررار واالةرابات والحروادث والحريرق وكافرة 

 المستادات المداية والباائية ... الظ والااشئة عن استخدام هذة المةاعد.
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 محافظررررة القرررراهرة لمخررررازن و التالفررررة  البديرررردة ع الغيررررار علررررى المتعاقررررد االلتررررزام بتسررررليم قطرررر •
العامررررة  برررراإلدارةممثلررررة فرررري ادارة المخررررازن االداريررررة  البهررررةاحضررررار مررررا يفيررررد ذلررررك بمعاواررررة 

دون االسررررتااد الررررى للشررررئون الماليررررة بمحافظررررة القرررراهرة   عمليررررة اضررررافة و ةرررررف و ارتبرررراع 
 (وبود عهد 

التفررراق عليرررر  مررررع عاقرررد ترررروفير زى موحررررد مميرررز للعرررراملين بمسرررتوى الئررررق يررررتم ايبرررب علررررى المت •
وال يبرررروز للعرررراملين تغييرررررة ويررررتم تقررررديم  بياارررر  مررررع  للبرابررررات   التافيررررذ المحافظررررة والمرررردير 

العرررررض علررررى ان يلتررررزم العرررراملين بالشررررركة بارتررررداء هررررذا الررررزى فررررى أوقررررات العمررررل الرسررررمية 
يرررتم الخةرررم وفرررى حالرررة عررردم ارترررداء الرررزى المتفرررق عليررر   عاقررردتمررراد بعرررد التوتقرررديم عياررر  ماررر  لالع

 0طبقا  للبدول المرفق  

ةرررريااة و تشررررغيل المةرررراعد معتمررررد يتضررررمن اعمررررال  رسررررميفاررررى يلتررررزم المتعاقررررد بتقررررديم تقريررررر  •
 0يوم حفاظا  على االروا    15كل مرة   ةبسالمة المةاعد ببميع مشتمالت

هرررررا الحمولرررررة القةررررروى فرررررى المةرررررعود شرررررغيل موضرررررحا بعلرررررى المتعاقرررررد وضرررررع تعليمرررررات الت •
بمررررا يضررررمن االمررررن للمةرررراعد  وعرررردد األفررررراد و قرررردرة الماكياررررة وبميررررع االرشررررادات والهبرررروط 
و لباررررة االشررررراف علررررى البرابررررات  ووضررررع ةررررورة ماهررررا علررررى  التافيررررذ للمرررردير وتسررررليمها 

 باب المةاعد في كل االدوار 

راف علررررى البرابررررات و االدارة لررررى لباررررة االشررررللعرررررض ع يلتررررزم المتعاقررررد بتقررررديم تقريررررر فاررررى •
مافةرررل عرررن حالرررة كرررل مةرررعد يفيرررد بررران مقررردم العررررض عررراين كرررل مةرررعد بمرررا يافرررى  التافيذيرررة 

اى بهالرررة وااررر  الرررم بحالرررة مكوارررات كرررل مةرررعد وااررر  تعررررف علرررى متطلبرررات كرررل مةرررعد مرررن 
بهرررررزة الماكيارررررة واالحيرررررث اعمرررررال الةررررريااة ومتطلباتهرررررا ومشرررررتمالتها حبررررررة الماكيارررررة وهى 

ائيررررررة والميكاايكيررررررة ولوحررررررة الكاترررررررول ، مشررررررتمالت بئررررررر المةررررررعد ، ابررررررواب االدوار، الكهرب
مبيارررررات االدوار، علرررررب طلبرررررات خاربيرررررة ، اللوحرررررة الداخليرررررة البررررروتيايرة ، العترررررب ، أرضرررررية 

ر الحمايررررة واالمرررران، اهايررررة المشرررروار .......إلررررظ( الكابررررل المرررررن ، دوائررررالةرررراعدة، االحبررررال، 
 ات الةيااة الدورية والوقائية .ختلفة ومتطلبوتبهيزات  الم
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 : و المواصفات المطلوبة  االشتراطات الفنية-82
 

 يلتزم مقدم العطاء القيام بإعمال الةيااة الشاملة مع االلتزام بتغير ما يلزم تغيرة للحةول على إداء بيد -1
 ر عمالة تشرغيل مقيمرة لكرل مةرعد مرع الحفراظ علرى    ليوم مع توفيلعمل المةاعد وعدم توقفها عن العمل طوال ا

 لمظهر العام للموقع وال يبوز إضافة أى أاشطة أخرى مهما كاات وتعتبر مخالفة ذلك إبازة للمحافظة فى إلغاء   
 التعاقد دون اى إاذار.

 0اتيبة المعاياة  اقرار  بيعة وتقديم يلتزم مقدم العطاء بمعاياة موضوع التعاقد المعاياة الاافية للبهالة على الط  -2
 ةرباحا حترى  7 السراعة المبارى مرن  فترات تشغيل مقيمة للتشغيل لكل مةعد طوال يبب االلتزام بوبود عمالة -3

       11ومرن السراعة  مسراءا   ورديرة ثاايرة ( 11 السراعة ىمسراءا حتر 3مساءا  وردية أولى( ومن الساعة 3الساعة 
ضرريبة القيمرة المضرافة  ذلرك بمرا فري شاملة كافة الضرائب  والتكلفة لثة(ا   وردية ثا ةباح 7مساءا حتى الساعة 

 الظ000
يلتزم مقدم العطاء القيام بإعمال الةيااة شاملة قطع الغيار لمكوارات كرل مةرعد واار  تعررف علرى متطلبرات كرل  -4

يرة والميكاايكيرة هرزة الكهربائمةعد من حيث اعمال الةيااة ومتطلباتها ومشتمالت المةعد وهى   الماكياة واألب

ولوحة الكواترول / مشتمالت بئر المةعد/ مشرتمالت الةراعدة/ ابرواب األدوار / مبيارات األدوار / علبرة طلبرات 

خاربية/ اللوحة الداخلية البوتيايرة / العتب/ ارضية الةراعدة / االحبرال/ الكابرل المررن/ دوائرر الحمايرة واالمران/ 

 مختلفة ومتطلبات الةيااة الدورية والوقائية.وتبهيزات  الالظ( 0000اهاية المشوار 

 مع توريد قطع الغيار االةلية و تحديد بلد الةاع  مع مراعاة تطبيق اعلى معاير البودة  -5

توفير زى موحد مميز للعاملين بمستوى الئرق يرتم االتفراق علير  مرع المحافظرة وال يبروز للعراملين ب  المتعاقد  يلتزم -6

 .على أن يلتزم العاملين بالشركة بإرتداء هذا الزى فى أوقات العمل الرسمية اا  مع العرضتغييرة وتقديم بي

للمحافظة حق التفتيش بمادوبين عاها للتلكد من التزام مقدم العطاء بتافيذ كافة باود العقد إداريا وفايا ويكون للمردير  -7

 0يذ العقدكافة الةالحيات فى متابعة تافوبهات االشراف التافيذى لكل برار  

مسئوال مسئولية كاملة عن اداء فريق  ويتحمل بميع التلمياات الخاةة بهم ويكون مسئوال عن فريقر    المتعاقد  تزميل -8

 0امام البهات المختلفة

فى حالة ما يثبت للمحافظة سوء أداء اعمال الةيااة الشاملة او التشغيل وذلك بااء على تقرارير لبران المتابعرة أو  -9

ياذر المتعاقد بإاذار كتابى ، وان لم يتم تحسرين الخدمرة خرالل خمسرة عشررة   ..  خدمى المةاعدتكرار شكوى مست

يوما من تاريظ اإلاذار يحق لها فسظ التعاقد دون الحابة الى تابي  أو إاذار او اتخاذ اى أبراء قضائى على ان يعاد 

 .الظ 00000ية ئحت  التافيذوال 2018( لساة 182طر  العملية على حساب  طبقا الحكام القااون رقم 
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 0يتم تقديم تقرير رسمى معتمد من شركة الةيااة بالحالة الفاية للمةاعد ببميع مشتمالتها مرة كل شهر -10
ا بها الحمولة القةوى فى الةعود والهبوط بما يضمن التشغيل التشغيل موضحوضع تعليمات   يلتزم المتعاقد -11

 .األمن للمةعد وتسليمها للمدير التافيذى للمباى ووضع ةورة ماها على باب المةعد
يعتبر كل ما باء بهذة الشروط والمواةفات والمكاتبات والمراسالت والعرض المقدم بزء ال يتبزا ماها ومكمال  -12

 0ءات التعاقد ومتمما إلبرا 
عدم امكان تشغيل المةعد اال اذا كاات بميع ابواب االدوار مغلقة ميكاايكا وكهربائيا  وابواب  يلتزم المتعاقد ب -13

 المةاعد مغلقة كهربائيا وميكاايكا . 
 أمام الباب.  مةعدعدم إمكان فتل اى باب من ابواب االدوار اال إذا كاات البيلتزم المتعاقد   -14
لباراشوت  لعمل  فى حالة ضبط الةاعدة بسرعة تزيد عن الحد المعين للسرعة اداء بهاز ا من  يلتزم المتعاقد -15

 . المقررة
 .اذا تباوزت احدى اهايتى مشوارها  ةعدم من اداء ابهزة ايقاف ال  يلتزم المتعاقد -16
  المةعدوخاربها لعملة فى حالة تعطيل  ةعدمالتحقق من اداء مبموعة بر  التابية من داخل اليلتزم المتعاقد   -17

التحقق  الكهربائى او زيادة الحمولة المقررة للمةعداحن طوار  فى حالة تعطل المةعد او ااقطاع التيار على ش
 من اداء زر ايقاف الةاعدة   طوارْى(

 .التحقق من اداء ابهزة االوفرلود الخاةة بوقاية المحرك ولوحة تشغيل مةعد  يلتزم المتعاقد -18
التشحيم لبميع ابزاء المةعد كتعليمات المةاع المورد وبةفة ف والتزييت وبلعمال التاظي   يلتزم المتعاقد -19

لوحة التشغيل/ التوةيالت الكهربائية ومحاور تشغيلها/ بهاز امن الةاعدة/ الماكياة/ دالئل   خاةة االبزاءاالتية
 (. الظ000000000الحركة/ المخمدات / حبال البر

   الشاملة.معتمدة من ضمن اعمال الةيااة ن الشركات البتوفير الزيوت والشحومات م  يلتزم المتعاقد -20

تكون حبرات ماكياات المةاعد اظيفة ويحظر تراكم أى زيت او شحم على ارضيتها كما يحظر تخرزين مرواد  -21
 .قابلة لالشتعال بها حتى ولو كاات خاةة بلعمال ةيااة المةعد

 .زييت والتشحيمثار مواد التتكون ابار المةاعد والحفرات وسطل الةاعدة اظيفة وخالية من ا -22
على مقدم العطاء مراعاة فحص بميع ابزاء المةعد واحبال البر فحةا دوريا شامال والعمل على اةال  او  -23

تغيير بميع االبزاء التى تبدو بوادر التلف عليها قبل ان تةل حالتها الى حد تعطل المةعدوذلك بتقديم مقايسة 
   0على الباود واالسعار  بعد الموافقةبالالزم عمل  وال يتم التافيذ اال 

         من أن الةاعدة مثبت  فى إطارها تثبيتا محكما مع عدم وبود ذبذبات أو ةوت غير عادى  التلكديبب  -24
 0ةعودا وهبوطا  تحرك المةعد أثااء  

بياارات   وبميرع  دد االفرراد وكرذلك الحمولرة القةروىلكابياة تبين بوضو  عرمن وبود لوحة داخل ا  التلكديبب    -25
 0عد و عاوان الشركة القائمة على الةيااة و تليفواها المة

 .من سالمة التوةيالت الكهربائية والعزل    التلكديبب    -26
 ةرها والتحقق من أداء هذة األبهزمن سالمة أبهزة إيقاف حركة الةاعدة عاد تباوزها اهايتي مشوا التلكد  يبب -27

 لعملها 
 0وملحقاتها ومشتمالتها ألةول الةااعةيب الماكياة  من إستمرارية مطابقة ترك التلكديبب   -28
  الةاعدة وثقل الموازاة / بوااب الةاعدة وحوائط بئر المةعد / ثقل الموازار  وحروائط  مرابعة المسافات بين   -29

 (.إلظ0000ية الةاعدة وأرضية الدور وأبواب األدوار / أرض  بئر المةعد / باب الةاعدة /

 أعضاء اللجنة 
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 0ن إستمرارية بودة تركيب دالئل الحركة وإستقامتها ومتااة تثبيتها م التلكديبب   -30
                       مررن وبررود بهرراز تررلخير زماررى بررين أزرار الةرراعدة وأزرار الاررداء فررى األدوار و التحقررق  التلكررديبررب   -31

 0من حسن أدائ 
ة فى حالة ااقطاع التيرار فبرلة ط الى اقرب اق للازول و الةعودأو كارت الطوار    Upsالتلكد من وبود بهاز  -32

 .و اذا لم يوبد يتم تركيب هذا البهاز  
 الةاعدة وأن تكرون مرزودة بالوقايرةمروحة التهوية بيدا فى مكااها داخل و تشغيل من إستمرارية تثبيت  التلكد  -33

 0ةالالزم
 مفعرول ةرعد وإبطراللمربرائى عرن امن إمكان رفع او خفض الةاعدة يدويا فى حالة إاقطراع التيرار الكه التلكد -34

داللرة علرى لل الماكيارة لماكياات ومراعاة وبود سهمين علىالبهاز الخاص بذلك من داخل حبرات ا الفرملة بواسطة 
 0وعمل عالمات بالبوي  بلون واضل على االحبال عاد مستوى الدور  إتباة الةعود و الازول

 ار وإستمرارية وبودة تركيب اهايتها.وموزع األدو  مة حبال البر وحبل ماظم السرعةمن سال التلكد  -35
التيرار  عأو عارد قطر من فرملة الماكياة و التحقق من إيبابية تشغيلها فى الحال عاد حدوث عطل بالماكيارة التلكد  -36

 0والوقوف على االدوارى  الكهربائ
ار  عارد زيرادة الحمرل قطع التيار عمن إيبابية القاطع األتوماتيكى الخاص بوقاية الموتور والتحقق من أا  ي  التلكد -37

 0أو زيادة شدة التيار على الحد الملمون أو زيادة دربة حرارة المحرك  
 .من سالمة المخمدات   مااع الةدمات(  وقيامها بالدور المةمم  البل   التلكد -38
 .من سالمة عمل ماظم السرعة  التلكد -39
   0ها اة الالزمة لمن استمرارية عمل مروحة تبريد الموتور وعمل الةيا   التلكد -40
 من أاها تعمل فى حالة بيدة  ميكاايكة وكهربائية(. التلكدمن بميع وسائل االمان بالمةاعد و  التلكد -41
يتم تشغيل المةاعد باف  اظام تشغيلها الحالى وغير مسرمو  برابراء اى تعرديالت ميكاايكيرة او كهربائيرة علرى  -42

 التةميم الحالى  
 والشهرية والساوية والوقائية لكل مةعد بالعرض الفاى  يااة الدوريةتقديم براامج الةب  يلتزم المتعاقد -43
يلتزم مقدم العطاء بتغيير بميع اإلبزاء الى تتلف اتيبة للتشغيل العادى طوال مردة التعاقرد علرى حسراب  الخراص  -44

 0دون تقديم اى مقايسة وتكون هذة االبزاء من اف  اوعي  مكواات المةاعد المركبة
ع الغيار االةلية لبميع مكواات المةاعد خالل مدة التعاقد فى حالرة االحتيرار الرى وفير كافة قط بت  يلتزم المتعاقد -45

 0تركيبها وال يتم تركيبها اال بعد المعاياة الفاية والموافقة عليها من لباة اإلشراف والمتابعة
طلبرات  تةرال لتلبيرةل برالعرض عاروان وتليفرون مركرز تلقرى االعطرال بالقراهرة وذلرك لاليوضيلتزم المتعاقد بت -46

 0االةال  فى غير االوقات المحددة للعمل او فى ايام االبازات والعطالت الرسمية 
عرن كرل ورديرة ااقطراع لكرل طبقا  لبدول البزاءات المرفق    خةمالفى حالة غياب عامل التشغيل عن العمل يتم   -47

 للتشغيل.  مالة المقيمةب غياب االععامل تشغيل مع تحمل الشركة كافة االضرار التى قد تحدث بس
عرن كرل ورديرة مرع تحمرل طبقرا  لبردول البرزاءات المرفرق    خةرماليرتم  فى حالة غياب فاى الةيااة عن العمل   -48

 0الشركة كافة االضرار التى قد تحدث بسب غياب 
فارى   –طبقرا  لبردول البرزاءات المرفرق لكرل  عامرل تشرغيل    خةماليتم  علي     المعتمدفى حالة عدم ارتداء الزى   -49
 وردية  عن كليااة ( ة
 عامل التشغيل بالمةعد باظافة الكابياة من الداخل و كذلك االبواب الخاربية  المتعاقد بتوبية  يلتزم  -50
 0مع تغير التالف ماعا فورا  كوالين االبواب والطلمبات   عمل و كفائة  من  التلكد -51

 اعضاء اللجنة 
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ايفاد مهاد  متخةص فى اعمال المةاعد لعرض ملزما باذا استمر عطل مةعد اكثر من ساعة يكون مقدم ا -52

 0لمعاياة العطل واةالح  فورا وبلسرع ما يمكن
 -فى حالة إستمرار تعطيل المةعد عن التشغيل سوف يتم عمل االتى : -53

 . قيام لباة اإلشراف بعمل محضر بالعطل واعطاء مهل  لالةال  -أ
 0لباة اإلشراف عليها من قبلقيام مقدم العطاء بتحديد مدة لالةال  يتم الموافقة  -ب

طبقا   خةم ال ( عالية يتم 54فى حالة عدم قيام مقدم العطاء باالةال  خالل المدة المتفق عليها طبقا للباد    -54
 . التشغيل يوميا من تاريظ بداية العطل وحتى االاتهاء من عملية االةال  واعادةللبدول المرفق 

ةياات  او ضبط  ليكون باهزا للتشغيل طبقا ألس  عد يثبت عدم خةم قيمة الةيااة الشهرية كاملة عن كل مة -55
 0تةميم وتشغيل المةاعد الكهربائية وطبقا للكود المةرى والعالمى للمةاعد

 0عاد ااتهاء عقد الةيااة يبب على مقدم العطاء إعادة تسليم كل مةعد يعمل بحالة فاية بيدة بدايلتزم المتعاقد   -56
مسئول بالمباى يثبت في  قيام البه  المسئولة عن ةياات  أو مع الشخص ال وبود سبل خاص لكل مةعد يحفظ  -57

مادوبها الرسمى بالمرور على المةعد مع توقيع المادوب على السبل بتاريظ المرور واقرارها بالقيام بلعمال 
سئولة الةيااة يثبت على باب الدور األرضى لكل مةعد بطاقة مكتوب عليها بخط واضل وثابت اسم البه  الم

 0اة المةعد وعاوااها ورقم تليفواها للربوع اليها عاد الحابة  عن ةيا 
 طارة المااول.  التلكد من ضبط وتشحيم -58
 التلكد من وبود زيادة الحمولة في حالة عدم وبودة يتم تركيبة فور عملية االةال    -59
مفاتيل  –اءة ئر ووحدات اضمرابهة إضاءة بئر المةعد و كذلك  غرفة الماكياات و تركيب كل ما يلزم من دوا -60

 .تحكم و خالفة 
 دول المرفق  بعمل اقطة ثابتة للتشغيل و الةيااة طبقا  لل  -61

  صرف المستحقات المالية :   -29
و الرسوم  القيمة المضافة و كافة  ضريبة ة شاملالشاملة و التشغيل  للةيااة التكلفة المالية  المالييوضل بالعرض  -1

 الضرائب و
 و التلمياات 

 .   و التشغيل  قطع الغيار الشاملةالةيااة  أعمالبلسعار  ليتفةيديم كشف تق -2
تشوبها مالحظات تستوبب لم  وذة تامة الماف األعماليفيد بلن بميع الفاي  اإلشرافتقرير من  لباة يتم عمل  -3

 او ان هااك اعمال غير مافذة او غير تامة تستوبب الخةم المالى .  المالي الخةم 
 0الغيار سارية طوال مدة التعاقد مة بكشف قطع المقد  األسعار -4
الشركة على ان تتضمن تلك  مادوبيالدورية و الموقعة من  الةيااةبموبب كروت  شهر كل اهاية المحاسبة تتم  -5

 .(و اللباة المشرفة  لبرابى االوبرا والعتبة التافيذ  توقيع المدير  –الاظام  مستخدميالكروت  توقيع 
ر يشمل كافة مكواات المةاعد في حالة االحتيار لها على أال يتم مطالبة  كشف قطع غيا  تلتزم الشركة بتقديم -6

المحافظة بقيمة أى قطع غيار ال يتضماها الكشف المقدم من الشركة على ان يتم تركيب قطع الغيار الغير واردة  
 . ةة بالكشف المقدم من الشركة على افقتها الخا

 االوبرا و العتبة  لبرابي التافيذ لموافقة على التغيير من المدير ار اال بعد اوال يتم تركيب او تغير اى قطعة غي -7
 والبهة المشرفة على اعمال الةيااة  

 أعضاء اللجنة 
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 تقديم العطاءات : -03

تقررررردم العطررررراءات الدارة التعاقررررردات برررررديوان عرررررام محافظرررررة القررررراهرة ،مرررررن أةرررررحابها أو مرررررن يفوضررررروا  
لرررك أو مرررن وكالئهرررم وذلرررك علرررى امررروذر العطررراء المررردرر بالكراسرررة الررردال علرررى ذ شرررريطة تقرررديم التفرررويض

والمختررررروم بخررررراتم المحافظرررررة ، موقعررررر  عليهرررررا مرررررن أةرررررحابها باللغرررررة العربيرررررة ومعررررردة وفقرررررا  للشرررررروط 
والمواةررررفات المحررررددة بالكراسررررة والحرررراكم قررررااون تاظرررريم التعاقرررردات التررررى تبرمهررررا البهررررات العامررررة والئحترررر  

 ى الذكر.التافيذية سالف
زم  الشرررررركات المتاافسرررررة عارررررد إعرررررداد عطاءهرررررا برررررالباود الرررررواردة بكراسرررررة الشرررررروط والمواةرررررفات تلتررررر

وملحقاتهررررا إن وبرررردت وأحكررررام قررررااون تاظرررريم التعاقرررردات الترررري تبرمهررررا البهررررات العامررررة الةررررادر بالقررررااون 
شررررلن تفضرررريل ( فررررى  2015لسرررراة  5والئحترررر  التافيذيررررة وأحكررررام القررررااون رقررررم   2018( لسرررراة 182رقررررم  

ماتبرررررات المةررررررية فرررررى العقرررررود الحكوميرررررة والئحتررررر  التافيذيرررررة وسررررريتم اسرررررتبعاد العطررررراء الرررررذ  يثبرررررت ال
 0بالدراسة مخالفت  الى من هذة المواةفات أو الشروط واألحكام  

أحرررردهما للعرررررض الفارررري واألخررررر للعرررررض المررررالي ويبررررب ان  يقدددددم العطدددداء مظددددروفين منفصددددلين مغلقددددين
ارررى والمرررالى اوعررر  مرررن الخرررارر مرررع وضرررع المظرررروفين داخرررل ى العطررراء الفيثبرررت علرررى كرررل مرررن مظروفررر

ظررررف مغلرررق بطريقرررة محكمرررة يوضرررل عليرررة اسرررم محافظرررة القررراهرة وعاررروان ادارة التعاقررردات ومرررا يفيرررد ان 
مررررا بداخلررررة المظررررروف الفاررررى والمظررررروف المررررالى للعمليررررة الوابررررب ذكررررر اسررررمها ورقمهررررا وترررراريظ بلسررررة 

تسررررلم العطرررراءات قبررررل الموعررررد المحرررردد لفررررال المظرررراريف احب العطرررراء وفررررتل المظرررراريف الفايررررة واسررررم ةرررر
الفايرررة باليرررد أو عرررن طريرررق الريرررد السرررريع مرررن خرررالل الهيئرررة القوميرررة للبريرررد ويكرررون فرررتل المظررراريف الفايرررة 
فررررى تمررررام السرررراعة الثاايررررة عشررررر ظهرررررا  بالبلسررررة العلايررررة العامررررة الماعقرررردة بررررالمباى الغربررررى بررررديوان عررررام 

لموافررررق        وذلررررك بحضررررور مررررن يرغررررب مررررن أةررررحاب العطرررراءات الررررذين يرررروم      ا  محافظررررة القرررراهرة
يبررروز لهرررم تفرررويض مرررن يروارررة لحضرررور البلسرررة بررردال مررراهم شرررريطة تقرررديم التفرررويض الررردال علرررى ذلرررك 

( مررررن الالئحررررة 69الررررى 62علررررى ان يتبررررع فررررى شرررران البررررت الفاررررى االبررررراءات المحررررددة بررررالمواد مررررن   
ى تبرمهررررا البهررررات العامررررة سررررالفة الررررذكر ويقرررردم العرررررض بةررررورة لتعاقرررردات التررررالتافيذيررررة لقررررااون تاظرررريم ا

  0ورقية وعلى أن تكون كافة المستادات المطلوبة موقعة ومختومة من الشركة 
 
 

 أعضاء اللجنة 

 

 

 

 

 

-18- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 CAIRO GOVERNORATEــــاهـرةـــافظة الـق مـحـ 

   إدارة التعاقدات
 

 

 

 عابدين     –محافظة القاهرة  –إدارة التعاقدات:مكتب 

  

 : الفني المظروف  -13
اسررررتبعاد  ماليررررة وسرررريتم أسررررعار أيررررةعلررررى  الفاررررياال يحترررروى المظررررروف  اتتلتررررزم الشررررركات مقدمررررة العطرررراء

 0اى عطاء يتضمن فى مظروف  الفاى ذلك 
 يجب ان يحتوى المظروف الفنى على المستندات االتية :

لشررررركة واظامهررررا رة إن وبررررد وةررررورة مررررن عقررررد التلسرررري  لاسررررم ةرررراحب الاشرررراط واسررررم الشرررره -1
 دات  ااالساسى و شكلها القااواي بالمست

 االسم التبارى   -2
 ول اسم المدير او الموظف المسئ -3
اسررررم  – االلكتروارررريالبريررررد –رقررررم الفرررراك   –رقررررم التليفررررون  –تواةررررل   المحررررل المختررررار وسرررريلة ال -4

ان المحافظررررة بررررالعاو إخطررررارتررررم تغيررررر العارررروان يررررتم  وإذاالمخررررول لرررر  التواةررررل مررررع المتعرررراملين ( 
 واافذة قااوايا    ةحيحةالت على العاوان القديم  كافة المرس  أةبحتال إالبديد و 

 الالزمة من البهات المعاية للعمل فى هذا المبال    و الموافقات  أاواع الاشاط  -5
   القوميبطاقة الرقم   -6
  ضريبي  إقرار  أخرالحديثة و   الضريبةالبطاقة   -7
 تسبيل لدى مةلحة الضرائب المةرية   القيمة المضافة ( -8
 ( سار    التبار القيد فى السبل   -9
 ( سار    الةااعيالقيد فى السبل  -10
 تكون القيد فيها واببا  قااواا حسب األحوال    التيفى السبالت   من القيدةورة -11
ورقرررم حسررراب الشرررركة فرررى ن الرررذ  يتعامرررل معررر  و العاررروا مسرررئول الرررذ  يتعامرررل معررر و الاسرررم البارررك -12

 .الدفع علي   أمرالباك و الفرع الذى يتم تحويل 

 للشركة   القوائم المالية عن ثالث ساوات سابق  (  الماليالموقف -13
 0تتطلبها طبيعة البهة االداري    أخرىاى بيااات -14
 ( الةيااة  توريد فى مبال   أو إسااد  أوامر ةور  األعمالسابقة -15

ذكر البهات السابق التعاقد معها مدعمة  بشهادة من البهات يفيرد تمرام األعمرال المسرادة والمماثلرة خرالل الرثالث `مع  
 عمال وقيمتها  هة  وبيان األساوات األخيرة  شاملة بها اسم وعاوان الب

 بعاليةيرفق بالعطاء كافة ةور المستادات المؤيدة بالبيااات   -16
 الفايبالمظروف    االبتدائيمغلق ويرفق التامين   مالي األخرو  فاييقدم العطاء فى مظروفين احدهما   -17
  ذلك   لىمقدمة العطاء و المستادات الدالة ع  للبهة  القااواييبب تقديم بيان الشكل  -18
 و ما يفيد شراء الكراسة  كراسة الشروط و المواةفات عليها طابع الشهيد   أةل -19
 ( تلمياات ابتماعية موضل بها اسماء العاملين.2استمارة  -20

 أعضاء اللجنة 

 

 

 
-19- 

 

 

 

 

 



 CAIRO GOVERNORATEــــاهـرةـــافظة الـق مـحـ 

   إدارة التعاقدات
 

 

 

 عابدين     –محافظة القاهرة  –إدارة التعاقدات:مكتب 

  

 
 اقرار بااللتزام بالتامين على العمالة. -21
 بوابة التعاقدات العامة   فياالشتراك  -22
 بكتابة العروض مميكا  و لي  يدويا   تلتزم الشركة -23
 0ترقيم العطاء الفاي و المالي بعدد كل ةفح  موبودة على العطاء مع ذكر االبمالى على الظرف من الخارر -24
 عرض فاى يوضل مدى تفهم مقدم العطاء لاعمال المطلوبة -25
المرك  -26 بها  موضحا  للماشلة  القااواى  المحاسب  من  لمقشهادة  المالى  والميزااية  ز  العطاء  الثالث دم  عن  العمومية 
 .لمةلحة الضرائب معتمد ومختوم  األخيرة المقدمة  تساوا
 لمقدم العطاء  المةرية الماشور بها عقد التلسي ةورة عقد التلسي  وةورة بريدة الوقائع الرسمية   -27
  ةااعيةقابة المركز خدمة وةيااة معتمد سارى وةادر من مةلحة الر  -28

 . ع المااقةةوةورة التراخيص والتةاريل لمزاولة األعمال موض  -29

 أعمال مةاعد  –الفئة الخامسة  التشييد والبااء المةر  لمقاوليشهادة االتحاد  -30

 المظروف المالى :  – 23  
 يجب أن يحتوى المظروف المالى على المستندات االتية :

وان قائمرررررة ئب والرسررررروم والررررردمغات ل كافرررررة الضرررررراشرررررام بالبايرررررة المةررررررى السرررررعر االساسرررررى -1
شرررراملة بميررررع الضرررررائب و الرررردمغات و التلمياررررات بمررررا فيهررررا ضررررريبة األسررررعار مؤرخرررر  وموقعررررة 

 القيمة المضافة  
خطررراب مختررروم وموقرررع مرررن البارررك بررررقم حسررراب الشرررركة واسرررم البارررك والفررررع الرررذى يرررتم التحويرررل  -2

 0علي  امر الدفع  
طررروال مررردة التعاقرررد علرررى اال يرررتم مطالبرررة المحافظرررة سرررعار سرررارية يحتررروى كشرررف بقطرررع الغيرررار و اال -3

بقيمررررة أ  قطررررع غيررررار خررررارر الكشررررف المقرررردم مررررن الشررررركة و قطررررع الغيررررار الغيررررر موبررررودة بكشررررف 
 قطع الغيار يتم تركيبها على افقة الشركة  

 . و التشغيل   قطع الغيار  شامل سيتم المقاراة و المفاضلة بين سعر الةيااة   -4
ااة الشرررراملة كررررل ثالثررررة أشررررهر بعررررد تقررررديم كررررروت الةرررريااة موقعررررة ة اعمررررال الةررررييررررتم ةرررررف قيمرررر -5

أمررررا بخةرررروص قطررررع الغيررررار فيررررتم توريرررردها و  االبهررررزة المكلفررررة بمتابعررررة االعمررررالومعتمرررردة مررررن 
 تركيبها حسب الحابة اليها مع اتخاذ االبراءات الالزمة المذكورة بالكراسة  

 الشطب من سجالت الموردين :  -33
المتعاقرررردة قررررد اسررررتعملت بافسررررها او بواسررررطة غيرهررررا الغررررش او التالعررررب فررررى تعاملهررررا ان الشررررركة   اذا تبررررين

مرررع البهرررة فرررى حةرررولها علرررى العقرررد أو اسررراءت اسرررتخدام اى بارررد مرررن بارررود كراسرررة الشرررروط او ارررص مرررن 
( لسرررراة 182اةرررروص قررررااون تاظرررريم التعاقرررردات التررررى تبرمهررررا البهررررات العامررررة الةررررادر بالقررررااون رقررررم  

يذيررررة فاارررر  سرررريتم اتخرررراذ االبررررراءات القااوايررررة لشررررطب اسررررمها مررررن سرررربالت المرررروردين الئحترررر  التافو 2018
 0بالبهات الحكومية  

 أعضاء اللجنة 
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العامررررة بلاررررة إطلررررع علررررى بميررررع الشررررروط  و المواةررررفات الفايررررة الررررواردة  يقددددر المتقدددددم للمناقصددددة -43

اء بهررررا و بلاهررررا تعتبررررر مكملررررة لشررررروط افررررق علررررى مررررا برررربكراسررررة الشررررروط الماثلررررة و ملحقاتهررررا و ااررررة مو
التعاقررررد حررررال رسررررو المااقةررررة الماثلررررة عليررررة ووفقررررا    لامرررروذر العقررررد المرفررررق ( و اارررر  ملتررررزم ببميررررع 
المالحظررررات  الترررري قررررد يبررررديها مبلرررر  الدولررررة   إدارة الفترررروى المختةررررة ( حررررال مرابعررررة كراسررررة الشررررروط 

 ةل  بالعملية محل التعاقد أو العقد  ماازعات ذات  و العقد مع إختةاص مبل  الدولة باظر أى
 

 د البيانات الفنية للمصاعد -53
 ( مصعد مركبين بالمبنى االدارى لجراج االوبرا  2اوال  : عدد ) 

 ك وات 5.5(  قردرة  LOHER THYSSENالماكياة : ماركة    -8

 كبم 480  –( افراد 6الحمولة عدد   -2

 (اتيك  داخلى خاربى /  اتوم اتوماتيك االبواب  اةف -3

 ادوار متكررة( 8عدد االدوار   ارضى +  -4

 السرعة   سرعتين (   -5

 ثانيا : المصعد المركب بالمبنى االدارى لجراج العتبة

 ك وات 5.5(  قدرة  LOHER THYSSENالماكياة : ماركة    -1

 كبم 480  –( افراد 6الحمولة عدد   -2

 خاربى /  اتوماتيك  داخلى ( اتوماتيك االبواب  اةف -3

 ادوار متكررة( 6ضى + االدوار   ارعدد  -4

 السرعة   سرعتين (   -5

 

 أعضاء اللجنة 
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  التي يتم وضعة في المظروف المالي   جددول الكميدات و األسعدار  -

 الكمية  الوحدة بيان األعمال  م
الفئة  
 بالجنية
 شهرياً 

الفئة  
 بالجنية
 ً  سنويا

الفئة  
 بالجنية
 ةللثالث

 سنوات 

 مالحظات 

1 
( مةعد  بالمباى 2ةيااة عدد  

 االدارى الملحق ببرار االوبرا 
   2 بالعدد

 
 

1/1 
عامل تشغيل للمةعد االيمن ببرار  

 ( عامل لكل وردية1االوبرا /  
 يوميا 

   3 بالعدد
 

 

1/2 
عامل تشغيل للمةعد االيسر ببرار  

 ( عامل لكل وردية1االوبرا /  
 يوميا 

   3 بالعدد
  

2 
اى ( مةعد بالمب1ةيااة عدد  

 االدارى الملحق ببرار العتبة 
     1 بالعدد

2/1 
(  1عامل تشغيل ببرار العتبة لعدد  

 يوميا  ( عامل لكل وردية1مةعد/   
     3 بالعدد

    الجملددددددددددددددددددددددددددة باألرقدددددددددددددددددددددددددددددددام 

 
 
 
 
 
 

 المطلوبة محملة على سعر الصيانة و التشغيل ( ةالعمال بتة )االعمال المطلوبة للنقطة الثا -
 

 الوردية الثالثة الوردية الثانية  الوردية االولى  البيان م

مشرف فنى على اعمال الصيانة و   1

 سنوات   10التشغيل خبره ال تقل عن 

 ----- لكل وردية عدد واحد 

فنى صيانة  مصاعد )ميكانيكا او  2

 (  سنوات  5ل عن كهرباء خبرة ال تق

 ----------- عدد واحد لكل وردية 

 3 3 3 تشغيل مدرب لكل مصعد    عامل  3

 مع االلتزام براحة المةعدين ساعة فى كل وردية و االلتزام بالسن القااواي العمالة 

 الظ 000االسعار شاملة كافة الضرائب و الرسوم و التلمياات و الدمغات و ضريبة القيمة المضافة 

 ء اللجنة أعضا
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 ال شاناا  ال رال ا  -83

 

 الجزاءات والغرامات المقابلة   وصف حاالت المخالفة لألفراد   م

 للفرد   ـ الغياب 1 أوال

 ـ عدم التواجد فى محل الخدمة 3

 ـ عدم ارتداء الزى  3

 فى أداء الواجبات  أو التقصير  ـ االهمال4

 ـ التعامل باسلوب غير الئق  5

 فة الشخصية للفرد خارجى والنظاالمظهر ال  -6

 ( جنية عن الوردية الواحدة 200خصم ) 

 ( جنية عن الوردية الواحدة 200خصم ) 

 ( جنية عن الوردية الواحدة 100خصم ) 

 ( جنية عن الوردية الواحدة 100خصم ) 

 ( جنية عن الوردية الواحدة 100خصم ) 

 ( جنية عن الوردية الواحدة 150خصم ) 

 المخالفة   مرتين  خالل نفس الشهرت تكرار نفس حاال ثانيا
 غرامة مضاعفة على كل مخالفة مما سبق 

 بتغير كل او بعض فريق  مخالفة المتعاقد بعد التزامه ثالثا  

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

تشغيل و عدم في حالة استمرار تعطيل المصعد عن ال رابعا  

 ساعة  24تلبية اصالح العطل في خالل 
 جنية عن كل يوم تأخير   500خصم 

 
 معاينة  نافية  للجهالة  -39

علررررى أةررررحاب العطرررراءات معاياررررة محررررل الطررررر  المعاياررررة التامررررة الاافيررررة للبهالررررة و ان يتحقررررق بفسررررة و 

، و التعرررررف و المواةررررفات تحررررت مسررررئوليت  مررررن كافررررة البيااررررات و المواةررررفات الررررواردة بكراسررررة الشررررروط 

علررررى كررررل األحرررروال و األوضرررراع المحليررررة و القااوايررررة و االقتةررررادية و الطبيعيررررة الشرررراملة حتررررى يةررررل إلررررى 

إدراك واضررررل و تررررام ، وكافررررة الظررررروف التررررى قررررد تررررؤثر علررررى عرضررررة و يعتبررررر دخولرررر  للعمليررررة قبرررروال 

 او مسررررتقبال، و عليهررررا حاليررررا   اهائيررررا  لهررررا بحالتهررررا واوةررررافها الراهاررررة و لرررري  لرررر  الحررررق فررررى االعتررررراض

 .يعتبر هذا إقرار ما  بدراسة  و معرفة محل الطر  و معاياة المعاياة التامة الاافية للبهالة  

 اقدددددددددددددرار

محررررل التعاقررررد  للمةرررراعدللبهالررررة  الاافيررررةاقررررر احررررن شررررركة / ...................بلااررررا قماررررا بررررإبراء المعاياررررة 

 الشروط والمواةفات وهذا إقرار ماا بذلكورد بكراس    كما إااا التزم ببميع ما 

 التوقيع: 

 الختم :

 أعضاء اللجنة
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 بوليصة التأمين  -04

تلتررررزم الشررررركة الراسرررري عليهررررا العطرررراء وقبررررل التعاقررررد وعلررررى افقتهررررا و مسررررئوليت  الكاملررررة تقررررديم بوليةررررة 

علرررى حررردا   مةرررعدوليةرررة لكرررل تقرررل قيمرررة البعلرررى حررردا بمراعررراة أال  مةرررعدترررلمين لةرررالل المحافظرررة لكرررل 

عررررن القيمررررة التقديريررررة الترررري سررررتقرر بمعرفررررة شررررركة التررررلمين و غيررررر ذلررررك مررررن أمررررور أخرررررى ذات الةررررلة 

بموضررروع التعاقرررد بعرررد إتمرررام المعايارررات و اإلبرررراءات الالزمرررة فررري هرررذا الشرررلن ، دون ثمرررة اعترررراض مرررن 

واعهررررا و اإلةررررابات بلاواعهررررا و السرررررقات بلا الراسرررري عليررررة العطرررراء  علررررى أن تشررررمل هررررذة البوليةررررة علررررى

الررررظ  وذلررررك فيمررررا يخررررص  000و الحريررررق لبميررررع مسررررتخدمى المةرررراعد العبررررز  كلررررى / بزئرررري ( و الوفررررررراة 

دون أدارررى مسرررئولية ماليرررة و اداريرررة و قااوايرررة علرررى حررردا ومرررا قرررد يترترررب علرررى ذلرررك مرررن أثرررار  مةرررعدكرررل 

الراسرررري عليررررة العطرررراء سررررداد هررررذة القيمررررة  و يلتررررزمابررررات و االدارة التافيذيررررة للبر علررررى محافظررررة القرررراهرة 

فررررور قيررررام المحافظررررة بإخطررررارة بالسررررداد خررررالل المهلررررة المحررررددة مررررن باابهررررا فرررري هررررذا الشررررلن وفررررى بميررررع 

 0األحوال الخاةة بإبراءات بوليةة التلمين يتم إتباع أحكام الررررقواارريرن و اللوائل ذات الةلة  

 

لممممي  لممممل جميممممي ال ممممر      الم اصممممل ا اللميممممة ع لممممة   نممممة ا ال يقــــر المتقــــدم للمناقصــــة -41

الممم ا د   وراسمممة ال مممر   الم خلمممة   للرق تهممم    انمممة ل ا مممن  لمممل لممم  جممم ن  هممم      نهممم  تععبمممر 

لوملمممة ل مممر   العع قمممح  ممم    سممم  المم قصمممة الم خلمممة  ليمممة    قممم   ) لممممم    العقمممح المر مممن ذ   

ة ) ادا   اللعمممم ع الماعصممممة ذ   ل لمممم  الح لممممانمممم  للعممممشم   ميممممي الم  ظمممم ا  العمممم  قممممح ابممممحاه

 مممم   لراجعممممة  راسممممة ال ممممر     العقممممح لممممي اخعصمممم   ل لمممم  الح لممممة  مظممممر  ع لم م مممم ا 

     لعملية لرا العع قح    العقح اا صل
 

 

 

 

 توقيع مقدم العطاء 
 

 مدير إدارة التعاقدات 

 

 

 ناجى إبراهيم دسوقي

 

 أعضاء اللجنة 
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