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 الفنية   كراسة الشروط والمواصفات
  العامة لمناقصة فى ا  

 

   

 الصيانه الخفيفه شامله قطع الغيار لعملية 

 بمحافظة القاهرة  للمبانى االداريه الملحقه لجراجى االوبرا والعتبه

 2202  /1202للعام المالى  

 
 ) لمدة  ثالث أعوام   (   بجراجى اإلوبرا والعتبة 

 من حيث الجراجات  جزئة العملية قابلة للت 

 بنظام األظرف المغلقة  
 مالي (  –) فني 

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

 
 

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

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

 2022/ 1 /12الموافق    بعاءاالريوم المالية للشئون 

 ضريبة القيمة المضافة  %14 ىإل  اإل اقة باإلضافةجنيهات لصندوق د م األشخاص ذوي  5ووخئف   

 الكراسة الغير مختومة بخاتم الجمهورية ال يعتد بها 

 

 

طابع 
 الشهيد

 التوقيع والختم 
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 "مقدمة
فى   عامةطرح مناقصة  فى   داتالتعاق المالية إدارةالمركزية للشئون  خالل اإلدارةمن  محافظة القاهرةرغبة في إطار 

   األوبرا والعتبة بجراجي التجارية الملحقة المحالتوللوحدات اإلدارية   قطع الغيار  الشاملة الخفيفةالصيانة مجال 

قطع الغيار   الشاملة   الخفيفةالصيانة مجال  في  كفاءة وال  الخبرةذات  المتخصصةتدعو الهيئات والشركات  أن المحافظةيسعد 

 0 المذكورة العملية بشكل متكامل للتقدم فى  المماثلة والكبرى والمشروعات   امةاله بالمنشات 

لصيانة  لالحصول على أفضل العروض الفنية والمالية   الكراسةتفصيال فى هذه  الواردة األعمالمن طرح   المحافظة *تهدف 

بجراجى   ارية الملحقةالمحالت التج  دارية ومستغليبصورة آمنه لخدمة مستخدمي الوحدات اإل  قطع الغيار  الشاملة الخفيفة 

  المماثلةوالكبرى والمشروعات  الهامةبالمنشات  وذلك فى وجود العمالة الفنية المدربة على هذه األعمال األوبرا والعتبة

 0  المذكورة العمليةبشكل متكامل للتقدم فى 

  لصيانة لض الفنية والمالية أفضل العرو الحصول على   سةالكراتفصيال فى هذه  الواردة األعمالمن طرح   المحافظة *تهدف 

بجراجى   بصورة آمنه لخدمة مستخدمي الوحدات اإلدارية ومستغلي المحالت التجارية الملحقة  قطع الغيار  الشاملة الخفيفة 

 التشغيل بصفة   ما يضمن حسن و استمرارــ ب والصيانة مستوى من  أعلىللوصول إلى   () لمدة  ثالث أعواماألوبرا والعتبة

ــ قــوفيتفق مع الخبرة العالمية وذلك  وبما مع أصحاب الخبرة العالية دائمة     فيالمرفقة  الخبرة وأعمال ا للمواصفاتــــــ

طرح مناقصة   تقررفقد رارات و القوانين المنظمة لذلك ــقــة الــ افـكــزام بـــــتـيتم االل أنلى ـــعمطلوبة  ــال األعمال ضوء 

 0 الماثلة  و المواصفاتبكراسة الشروط  الموضحة المطلوبة و  األعمالو  الشروط و لمواصفاتل  شأن ذلك وفقا  عامة ب

 الخفيفةةالصيانة  من طرح المناقصة العامة الماثلة إلى دعوة الشركات المتخصصة في مجال أعمال  افظة القاهرة  محتهدف  

قيمـة   بأقـلذات جـودة عاليـة    أعمـالو  لتوفير خـدمات  بةلعتوا  األوبراجى  بالمبانى اإلدارية الملحقة بجرا  قطع الغيار  الشاملة

مراعاة اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان تحقيق معايير ومبادئ تكافؤ الفرص وتعزيـز الشـفافية ب    وذلك  كفاءةو بأعلى  مالية  

وأيضا تعزيـز مييز بينهم ،  ى منهم أو التوالنزاهة والعدالة والمساواة في المنافسة بين المتقدمين في المعاملة وعدم التحيز ال

للشـركات الفـائزة بمعرفـة   اإلسـنادإصـدار أوامـر  واالحتياجات الفعلية للجهات الحكومية    ة اإلنفاق الحكومي من خاللكفاء

 تي سيتم التوصل إليها.على األسعار ال بناء   محافظة القاهرة  

مـا يجـوز أن يحضـر ك –والماليـة  مظـاريف الفنيـةن يحضـروا جلسـة فـتل الأمـة  يجوز ألصحاب الشـركات المتقد -

 هذا الشأن فيمندوب مفوض من الشركة بموجب تفويض يخول له كافة الصالحيات الالزمة قانونيا   

 :الشاملةمفهوم الصيانة 

الصةول قةا  طبلقطةع الغيةار    تقوم الشركة التي سيتم التعاقد معها بجميع األعمال الموضحة بعد لتنفيذ أعمال الصيانة الشةاملة  

 0  الجودة  تطبيق اعلى معاير  مع مراعاة  ,   بكفاءة عالية   المبنى يعملوعمل جميع ما يلزم لجعل    اعهالصن

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

 العامة  شروط ال ▪
 مكافحة االحتيال والفساد قيات واألخال -1

ــاهرة  ــة القــ ــوم محافظــ ــدير أو تقــ ــذ المــ ــرا  التنفيــ ــي االوبــ ــةلجراجــ ــار والعتبــ ــة  بإخطــ ــة المنافســ ــاز حمايــ جهــ

ــة  ــات االحتكاريــ ــع الممارســ ــيومنــ ــال فــ ــا  حــ ــات  إذامــ ــادل معلومــ ــد أو تبــ ــاق أو تعاقــ ــود اتفــ ــا وجــ ــين لهــ تبــ

ــي ــرة أو تنسـ ــر مباشـ ــرة أو غيـ ــورة مباشـ ــر بصـ ــالل الغيـ ــن خـ ــينق مـ ــك بـ ــان ذلـ ــواء كـ ــين  سـ ــن المختصـ  أواى مـ

غيــــرهم مــــن  أوبــــين أصــــحاب العطــــاءات فيمــــا بيــــنهم  أوغيــــرهم مــــن المــــوظفين بالجهــــة وصــــاحب العطــــاء 

 0  األحوالالمتعاملين مع الجهة بحسب  

 الجهات المختصة فورا عن :  إبالغيجب على الشركات المتنافسة  األخروعلى الجانب 
موظــــف أو جهــــة مــــن الجهــــات ذات الصــــلة  أ بــــل شــــروع مــــن قأو غيــــر م قــــانوني تصــــرف غيــــر أ  -

 المناقصــــة إجــــراءات  فــــي، مــــن شــــأنه التــــأثير بطريــــق مباشــــر أو غيــــر مباشــــر  المناقصــــةبتنفيــــذ هــــذ  
ترتيـــب مباشـــر أو غيـــر مباشـــر بـــين  أ أو  نظيـــر الحصـــول علـــى مزايـــا ماليـــة أو أيـــة مزايـــا أخـــرى 

ذلــــك التــــأثير  غيــــر مشــــروع ويشــــمل لحة شخصــــية أو هــــدفمــــن األطــــراف بغــــرض تحقيــــق مصــــ أ 
بهـــدف إضـــعاف أو إضـــرار أو  المناقصـــة بصـــورة غيـــر مشـــروعة فيمـــا يتعلـــق بهـــذ   اإلجـــراءات فـــي

ــد  ــرة  أ تهديـــ ــر مباشـــ ــرة أو غيـــ ــورة مباشـــ ــراف بصـــ ــن األطـــ ــراءات  أومـــ ــير إجـــ ــى ســـ ــأثير علـــ التـــ
ــا ،  ــا أو إخفائهــــ ــا أو تغييرهــــ ــا أو تزويرهــــ ــات ، أو تعطيلهــــ ــات  مبمعلو اإلدالءأو التحقيقــــ ــللة أو مــــ ضــــ

كاذبــــة لجهــــات التحقيــــق لعرقلــــة ســــير أى تحقيــــق بشــــأن أيــــة شــــكاوى أو إدعــــاءات بوجــــود ممارســــات 
ــن  ــال  عـــ ــن اإلبـــ ــه مـــ ــه لمنعـــ ــرف أو إيذائـــ ــد أى طـــ ــؤ أو تهديـــ ــرا  أو تواطـــ ــال أو إكـــ ــاد أو احتيـــ فســـ

 0معلومات لدية والمرتبطة بالتحقيق  
  صةالقوانين واللوائح المنظمة بالمناق -2

ــذا الم ▪ ــع هــ ــةتخضــ ــة العامــ ــة  ناقصــ ــات العامــ ــا الجهــ ــي تبرمهــ ــدات التــ ــيم التعاقــ ــانون تنظــ ــام قــ ألحكــ
الصــــادر بقــــرار وزيــــر الماليــــة والئحتــــه التنفيذيــــة  2018( لســــنة 182الصــــادر بالقــــانون رقــــم )

ــم  ــنة  692رقــ ــام ، و 2019لســ ــم )الحكــ ــانون رقــ ــنة 5القــ ــات  2015( لســ ــيل المنتجــ ــأن تفضــ ــي شــ فــ
وذلـــك فيمـــا لـــم يـــرد بشـــأنه نـــص خـــاص فـــى تـــه التنفيذيـــة د الحكوميـــة والئحالمصـــرية فـــى العقـــو

كراســــة الشــــروط والمواصــــفات وتعتبــــر هــــذ  االحكــــام جــــزء اليتجــــزأ مــــن الكراســــة والعقــــد مكملــــه 
ــا  ــى لهــ ــل ودون أدنــ ــدون مقابــ ــا بــ ــار إليهــ ــوانين  المشــ ــن القــ ــادية مــ ــورة استرشــ ــل صــ ــن تحميــ ويمكــ

ــة ال ــالل بوابـــــــــ ــن خـــــــــ ــة مـــــــــ ــى المحافظـــــــــ ــئولية علـــــــــ ــة  مســـــــــ ــدات العامـــــــــ تعاقـــــــــ
www.etenders.gov.eg) )0 

ــة  ▪ ــلة بموضــــوع المناقصــ ــوانين واللــــوائل والقــــرارات ذات الصــ ــد كافــــة القــ ــأن التعاقــ ــا يســــرى بشــ كمــ
  0فيما لم يرد بشأنه نص في العقد  

               2020( لســــــنة 200رقــــــم ) االعاقــــــة الصــــــادربالقانون ذو قــــــانون صــــــندوق دعــــــم االشــــــخاص  ▪
 .2020وبر اكت 1الرسمية فى تم نشر  بالجريدة 

 أعضاء اللجنة 
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 لغة تقديم العطاء :   -3
اللغــــة المعتمــــدة فــــى كراســــة الشــــروط والمواصــــفات والعقــــود وجميــــع المحاضــــر  هــــياللغــــة العربيــــة  ▪

 د وفــــى حالــــة تقــــديموع الطــــرح والتعاقــــوالمراســــالت وغيرهــــا مــــن المســــتندات ذات الصــــلة بموضــــ
ــب  ــن مكتـ ــاء مـ ــدم العطـ ــق مقـ ــن طريـ ــة عـ ــة العربيـ ــى اللغـ ــه إلـ ــين ترجمتـ ــرى يتعـ ــة أخـ ــأى لغـ ــتند بـ مسـ

ــة االخــــتالف أو االلتبــــا   –معتمــــد  ــه فــــى حالــ  فــــيويعتبــــر الــــنص العربــــى هــــو المعــــول عليــ
  0المضمون 

 الشكاوى: -4

 بالنسبة للشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام القانون : 

التنفيذية    والئحته  2018لسنة    182ن تنظيم التعاقدات العامة الصادر بالقانون  الطرح بأحكام قانو ي حالة إخالل جهة  ف
 ويكونالخالفات    وتسويةفي الشكوى    والبتيحق لصاحب الشأن التقدم بشكوا  إلى مكتب التعاقدات الحكومية للنظر  

من الالئحة التنفيذية لذات   (6رقم )  والمادة ن  لقانومن ا  ( 5م المادة رقم )تقديم الشكوى إلى المكتب المذكور وفقا  ألحكا 
 0القانون 

حكـــام قـــانون تنظـــيم التعاقـــدات أللكراســـة الشـــروط والمواصـــفات أو جهـــة الطـــرح  مخالفـــةفـــي حالـــة  ▪
ــي ــة التــ ــات العامــ ــا الجهــ ــذكر تبرمهــ ــالفة الــ ــة ســ ــة التنفيذيــ ــق  والئحتــ ــاء، يحــ ــاحب العطــ ــدم  لصــ التقــ

او الـــــى مكتـــــب شـــــكاوى التعاقـــــدات الحكوميـــــة  االداريـــــةبالجهـــــة  ادارة التعاقـــــدات بشـــــكوى الـــــى
ويــــتم فحــــص الشــــكوى واتخــــاذ قــــرار بشــــأنها وفقــــا لالحكــــام واالجــــراءات ، التــــابع لــــوزير الماليــــة 

ــم ) ــادة رقــ ــا للمــ ــواردة طبقــ ــانون 5الــ ــن القــ ــنة 182( مــ ــم ) 2018لســ ــادة رقــ ــة  6والمــ ــن الالئحــ ( مــ
ــانون  ــة للقــ ــ 182التنفيذيــ ــ 2018نة لســ ــل فيهــ ــم يفصــ ــة اوإذا لــ ــة الجهــ ــه ا بمعرفــ ــون لــ ــة يكــ إلداريــ

ــة الكـــائن مقـــر  الحـــق فـــي التقـــدم بشـــكوا  إلـــى مكتـــب شـــكاوى التعاقـــدات  الحكوميـــة بـــوزارة الماليـ
والمتضـــــمنة ان يـــــتم تحديـــــد مراحـــــل ( 1بـــــرر رقـــــم  ) -بـــــأبرار وزارة الماليـــــة امتـــــداد رمســـــي 

ــكاوى  ــديم الشـ ــات تقـ ــى الوتوقيتـ ــت فـ ــر والبـ ــللنظـ ــات وذلـ ــوية الخالفـ ــكوى وتسـ ــى شـ ــوء إلـ ــل اللجـ ك قبـ
 قضاء على ان يتم تقديم الشكوى للمكتب المذكوروفقا للمواعيد االتية:  جهات ال

 المدة المسموح بها  الحالة  م

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

 حدد لفض المظاريف المالية بيومى عمل على االقلوعد الم قبل الم  علقة بالبت الفنى شكاوى مت 2

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

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

 التعاقدات.ادارة  القاهرة( )محافظةيم صورة من الشكوى للجهة االدارية تقدمع 
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 الموافقة على الشروط :  -5

ــتراكه  ــر اشــ ــة ويعتبــ ــواردة بالكراســ ــفات الــ ــروط والمواصــ ــة الشــ ــى كافــ ــه علــ ــاء بموافقتــ ــاحب العطــ ــر صــ يقــ

وال يقبــــل منــــه بعــــد رســــو المناقصــــة خــــالف  ك،بــــذللتــــأمين المؤقــــت إقــــرار منــــه فــــى المناقصــــة وســــداد ا

 ذلك.

 توافر االعتماد المالى: -6

تةةةم تةةةوفير المبلةةة  المطلةةةوي لتنفيةةةذ عمليةةةة تلقةةةى الخةةةدمات محةةةل الطةةةرح والتعاقةةةد وذلةةةك ضةةةمن 

   2021/2022المالى  للعام ق اإلسكانخصما من صندواالعتماد المالى  

 المتوقع للعملية:  البرنامج الزمنى  -7
 2022/   /     النتاريخ اإلع -1

  2022/    / تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية -2

 2022/    /     جلسة االستفسارات -3

 2022/      /   تاريخ اإلنتهاء من البت الفني -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 : •
 بإحـــــدى ويســـــدد (جنيهـــــا 50000)مقـــــدار  يجـــــب أن يكـــــون العطـــــاء مصـــــحوبا بالتـــــأمين المؤقـــــت 

ــور ــادة ) الصــ ــددة بالمــ ــا 31المحــ ــى تبرمهــ ــدات التــ ــيم التعاقــ ــانون تنظــ ــة لقــ ــة التنفيذيــ ــن الالئحــ ( مــ

ن التـــامين المؤقـــت صـــالحا  لمـــدة ثالثـــين يومـــا  بعـــد ان يكـــوويجـــب  الـــذكر،لجهـــات العامـــة ســـالفة ا

إنتهـــاء مـــدة ســـريان العطـــاء أو مـــدة مـــد ســـريان العطـــاء وقـــابال للتجديـــد دون الرجـــوع الـــى مقـــدم 

 العطاء ويستبعد العطاء الذى ال يؤدى التأمين المؤقت كامال ومرفقا  داخل المظروف الفنى.

ــل واذا ا ــة قبــ ــن العمليــ ــاء مــ ــدم العطــ ــحب مقــ ــارينســ ــتل المظــ ــة فــ ــدد لجلســ ــاد المحــ ــة الميعــ ف الفنيــ

ويصــــبل التــــأمين المؤقــــت حقــــا  للجهــــة االداريــــة دون الحاجــــة الــــى تنبيــــة او انــــذار او االلتجــــاء الــــى 

ــى  ــت إلـ ــامين المؤقـ ــرد التـ ــرر ويـ ــدوث ضـ ــى حـ ــدليل علـ ــة الـ ــراءات أو إقامـ ــة إجـ ــاذ أيـ ــاء او اتخـ القضـ

 يع إجراءات مرحلة البت الفنى.غير المقبولة فنيا  فور إنتهاء جمأصحاب العطاءات  

 أعضاء اللجنة 
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 :الدفع والتحصيل االلكتروني ▪

بموجـــب خطـــاب ضـــمان صـــادر مـــن أحـــد المصـــارف المحليـــة المعتمـــدة غيـــر مقتـــرن بـــأى قيـــد أو  ▪

ــ ــوازى التــ ــا يــ ــة مبلغــ ــة اإلداريــ ــر الجهــ ــت أمــ ــدفع تحــ ــه يــ ــرف بأنــ ــه المصــ ــر فيــ ــرط وأن يقــ أمين شــ

ــدة ) ــار  لمـ ــوب سـ ــهور 4المطلـ ــة( شـ ــاريف الفنيـ ــتل المظـ ــاريا فـ ــن تـ ــم ) مـ ــادة رقـ ــا للمـ ــن 31طبقـ ( مـ

 .2018لسنة  182الالئحة التنفيذية للقانون  

 التأمين النهائي : ▪

ــؤدى  ــائز أن يـ ــاء الفـ ــاحب العطـ ــى صـ ــائيعلـ ــأمين النهـ ــبة ) التـ ــام %5بنسـ ــرة أيـ ــالل عشـ ــد خـ ــة العقـ ــن قيمـ ( مـ
ــالى ــوم التـ ــن اليـ ــدا مـ ــل تبـ ــامي عمـ ــدد التـ ــة ويسـ ــول عطائـ ــار  بقبـ ــوص الخطـ ــرق المنصـ ــدى الطـ ــائى بإحـ ن النهـ

( مــــن الالئحــــة التنفيذيــــة للقــــانون المشــــار اليــــة ويكــــون التــــامين النهــــائى ضــــامنا  لتنفيــــذ 82هــــا بالمــــادة )علي
ــاري ــد وسـ ــى إالعقـ ــدة ا  حتـ ــاء مـ ــور انتهـ ــه فـ ــي منـ ــا تبقـ ــامال  أو مـ ــرد كـ ــد  ويـ ــددة بالعقـ ــمان المحـ ــدة الضـ ــاء مـ نتهـ

ى خــــالل المهلــــة المحــــددة ، جــــاز للجهــــة ئز التــــامين النهــــائصــــاحب العطــــاء الفــــا  ىدؤمان واذا لــــو يــــالضــــ
 دارية إلغاء العقد او تنفيذ  بواسطة أحد مقدمى العطاءات التالية بحسب ترتيب اولوياتها.إلا

ــة  ــا للجهـ ــت حقـ ــامين المؤقـ ــبل التـ ــائى يصـ ــامين النهـ ــداد التـ ــدم سـ ــاالت عـ ــع حـ ــى جميـ ــة،وفـ ــا  االداريـ ــون كمـ يكـ
ــ ــارة تلحـ ــل خسـ ــة كـ ــم قيمـ ــا ان تخصـ ــو الهـ ــاء هـ ــاحب العطـ ــين ان صـ ــا إذا تبـ ــبب ق بهـ ــا،لمتسـ ــن  فيهـ ــك مـ وذلـ

ــتحق  ــتحقة أو تسـ ــالق مسـ ــة مبـ ــىايـ ــديها وفـ ــة  لـ ــدى ايـ ــتحقاته لـ ــن مسـ ــمها مـ ــى خصـ ــأ إلـ ــا تلجـ ــدم كفايتهـ ــة عـ حالـ
ــة  ــرىجهـ ــة اخـ ــع  إداريـ ــة مـ ــك كلـ ــتحقاق وذلـ ــبب االسـ ــان سـ ــا كـ ــوايـ ــى الرجـ ــا فـ ــالل بحقهـ ــدم االخـ ــه عـ ع عليـ

  بإحدى الصور التالية :ة من حقوق بالطريق االدارى قضائيا بما لم تتمكن من استيفائ
 .الدفع والتحصيل االلكتروني ▪
بموجـــب خطـــاب ضـــمان صـــادر مـــن أحـــد المصـــارف المحليـــة المعتمـــدة غيـــر مقتـــرن بـــأى قيـــد أو  ▪

يــــوازى شــــرط وان يقــــر فيــــه المصــــرف بأنــــه يــــدفع تحــــت أمــــر الجهــــة اإلداريــــة المطلــــوب مبلــــق 
ــأمين المطلــــوب ــالحة للصــــرف مــــن عمليــــات أخــــرى فــــي ذاخصــــما  مــــن مســــتحقا 0التــ ت ته الصــ

ــتم االحتفــــاظ بالتــــأمين النهــــائي لحــــين  الجهــــة اإلداريــــة أو غيرهــــا وفــــى الوقــــت المحــــدد للســــداد ويــ
ــة  ــاز للجهـ ــددة جـ ــة المحـ ــي المهلـ ــه فـ ــدم أدائـ ــة عـ ــى حالـ ــركة  ، وفـ ــة للشـ ــال الموكلـ ــن األعمـ ــاء مـ االنتهـ

ــدة  ــة البر –المتعاقــ ــه بخدمــ ــل لــ ــاب يرســ ــار بكتــ ــب إخطــ ــة بموجــ ــق الهيئــ ــن طريــ ــريع ، عــ ــد الســ يــ
ــة لل ــوال القوميــ ــب األحــ ــاك  بحســ ــي أو الفــ ــد االلكترونــ ــت بالبريــ ــي ذات الوقــ ــز  فــ ــع تعزيــ ــد مــ بريــ

ــاءات  ــدمي العطــ ــد مقــ ــطة أحــ ــذ  بواســ ــد أو تنفيــ ــاء العقــ ــر ، إلغــ ــراء أخــ ــاذ أ  إجــ ــة التخــ ودون حاجــ
الت مـــن حـــق ويصـــبل التـــأمين المؤقـــت فـــي جميـــع الحـــا  تهـــا التاليـــة لعطائـــه بحســـب ترتيـــب أولويا 

ــو ــا يكـ ــة ، كمـ ــة اإلداريـ ــبب الجهـ ــه المتسـ ــين أنـ ــا إذا تبـ ــق بهـ ــارة تلحـ ــل خسـ ــة كـ ــم قيمـ ــا أن تخصـ ن لهـ
ــأ  ــا تلجـ ــدم كفايتهـ ــة عـ ــى حالـ ــاء وفـ ــذا العطـ ــاحب هـ ــديها لصـ ــتحق لـ ــتحقة أو تسـ ــالق مسـ ــن أ  مبـ ــا مـ فيهـ

ــا  ــة أخـــرى أيـ ــة إداريـ ــدى جهـ ــتحقاته لـ ــن مسـ ــمها مـ ــع  إلـــى خصـ ــه مـ ــتحقاق ، وذلـــك كلـ ــبب االسـ ــان سـ كـ
ــدم  ــائيا  عـ ــه قضـ ــوع عليـ ــي الرجـ ــا فـ ــالطريق اإلخـــالل بحقهـ ــوق بـ ــن حقـ ــتيفائه مـ ــن اسـ ــتمكن مـ ــم تـ ــا لـ بمـ

 اإلدار .

 أعضاء اللجنة 
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 سريان العطاءات :  صالحية -9
نافــــذة المفعــــول وغيــــر جــــائز الرجــــوع فيهــــا مــــن وقــــت تصــــديرها  بمعرفــــة مقــــدميها العطــــاءات  تبقــــى

واالخطــــار لمحــــدد لفــــتل المظــــاريف الفنيــــة ويــــتم البــــت لــــك لمــــدة تســــعين يومــــا  تبــــدا مــــن التــــاريا اوذ
بالترســــية قبــــل انتهــــاء مــــدة ســــريان العطــــاءات فــــاذا تعــــذر البــــت واالخطــــار بالترســــية قبــــل ذلــــك، كــــان 

مــــد ســــريان العطــــاءات ومــــد صــــالحية التــــامين المؤقــــت  –بعــــد موافقــــة الســــلطة المختصــــة  –للمحافظــــة 
ــدة  ــاءالمـ ــدمى العطـ ــار مقـ ــا اخطـ ــب عليهـ ــبة ويجـ ــمناسـ ــل تـ ــه قبـ ــك كلـ ــتم ذلـ ــى ان يـ ــذلك علـ ــة بـ اريا ت كتابـ

ــاحبه  ــل صـ ــم يقبـ ــاء لـ ــل عطـ ــتبعد كـ ــل ويسـ ــى االقـ ــا  علـ ــر يومـ ــة عشـ ــاءات بخمسـ ــريان العطـ ــدة سـ ــاء مـ انتهـ
 مد مدة سريان عطائة كتابه ويرد إلية تامينة فور إنتهاء مدة سريان العطاء.

 
  -لعروض الفنية :ضاح ايفاء و استياست -10

الفنيــــة المقدمــــة مــــن أصــــحاب العطــــاءات وفقــــا  لالحكــــام الــــواردة  ح العــــروضواستيضــــا  يــــتم اســــتيفاء 
ــادة ) ــالفة 67بالمــ ــة ســ ــات العامــ ــا الجهــ ــى تبرمهــ ــدات التــ ــيم التعاقــ ــانون تنظــ ــة لقــ ــة التنفيذيــ ــن الالئحــ ( مــ

 الذكر.
ــوز  ــت إلدارةيجــ ــة البــــت اســ ــاء علــــى طلــــب لجنــ ــدات بنــ ــات فاء البييالتعاقــ ــتندات  أوانــ ــاعد  التــــيالمســ تســ

ــى ــة علـ ــاح ياست اللجنـ ــور أ ضـ ــن  أمـ ــه مـ ــحابفنيـ ــا  أصـ ــا يعينهـ ــاءات بمـ ــيالعطـ ــداد فـ ــر  إعـ ــيالتقريـ  الفنـ
ــاريا  أيددددامتجدددداوز ثالثددددة  مدددددة الالــــالزم وذلــــك خــــالل  ــارهممــــن تــ ــتجابة  إخطــ ــدم اســ ــة عــ وفــــى حالــ

ــت ــب اســ ــاء لطلــ ــاحب العطــ ــات يصــ ــتندات الست أوفاء البيانــ ــاح المســ ــوريضــ ــةا األمــ ــه لفنيــ ــالل  بعطائــ خــ
 أويــــتم اســــتبعاد عطائــــه باعتبــــار  غيــــر واضــــل  إليهــــا  بطلبــــةوضــــحة نــــة و الممــــن اللج المحــــددةالمــــدة 

 0 األخرىمع العطاءات    للمقارنةغير قابل 

 

 مسئول التنفيذ بالشركة المتعاقدة : -11

                  تنفيةةةةةذها للعقةةةةةد بتعيةةةةةين أحةةةةةد مو فيهةةةةةا  فةةةةةيعليهةةةةةا المناقصةةةةةة  الراسةةةةةيتلتةةةةةزم الشةةةةةركة 

د وتقةةةديم المسةةةتندات المتفةةةق عليهةةةا العقةةةسةةةيق معةةةه بشةةة ن تنفيةةةذ القةةةرار ذ وذلةةةك للتن متخةةةذ )

 0بموجب تفويض رسمي  معتمد من الشركة 
  

  :الشركة تلتزم -12

والمواصةةةةةفات موقعةةةةةة ومختومةةةةةة بخةةةةةاتم  النسةةةةةخة األصةةةةةلية مةةةةةن كراسةةةةةة الشةةةةةروطبتقةةةةةديم 

 قبةةةوال مةةةن الشةةةركة بكةةةل مةةةا ورد فيهةةةا وتعتبةةةر ويعتبةةةر ذلةةةك وعليهةةةا طةةةابع الشةةةهيد الشةةةركة 

مةةةن العقةةةد الةةةذ  سةةةيوقع بةةةين الجهةةةة المتعاقةةةدة كراسةةةة الشةةةروط والمواصةةةفات جةةةزءا ال يتجةةةزأ 

وال يعتةةةةد بةةةة   تعةةةةديل فةةةةي الكراسةةةةة بسةةةةبب مةةةةا  األعمةةةةال وبةةةةين الشةةةةركة التةةةةي سيسةةةةند  ليهةةةةا 

 0تدونه الشركة المتقدمة من اشتراطات 

 أعضاء اللجنة 
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 :خالفة شروط العقد م -13
يــــذ  علــــى حســــاب الشــــركة المتعاقــــدة إذا أخلــــت بــــاى شــــرط فــــي فســــا العقــــد أو تنف للجهــــة اإلداريــــة الحــــق  

ــة  ــلطة المختصــ ــن الســ ــرار مــ ــركة بقــ ــاب الشــ ــى حســ ــذ علــ ــا أو التنفيــ ــون الفســ ــروطه ويكــ ــن شــ ــوهر  مــ جــ
تعزيـــز  فـــي ذات وتعلـــن بموجـــب كتـــاب يرســـل بالبريـــد الســـريع عـــن طريـــق الهيئـــة القوميـــة للبريـــد ، مـــع 

 0بحسب األحوال على عنوانها المبين بالعقد أو االيميل أو الفاك   الوقت بالبريد االلكتروني  
 

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

ــة إلــــى إ ــة دون حاجــ ا للمحافظــ ــا ــودع حقــ ــأمين المؤقــــت المــ ــاء التــ ــذار أو االلتجــ ــىنــ ــ إلــ ــاذ إيــ ــاء أو اتخــ ه القضــ

ــدليل علــــى حصــــول ضــــرر إجــــراءات أو إقامــــة  ــدى أى  أوالــ ــديها ، أو لــ ــالق مســــتحق لــ ــتيدائه مــــن أى مبــ اســ

 0جهة إدارية أخرى له  

 أعضاء اللجنة 
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  المراسالت : -15
 أثناء إجراءات المناقصة  -أ

ان الـــذى ســـيتم ن بـــاالوراق الرســـمية المقدمـــة منـــه هـــو العنـــويقـــر صـــاحب العطـــاء بـــان العنـــوان المبـــي
ــع المك ــة وان جميــ ــلته عليــ ــل مراســ ــة او ترســ ــى توجــ ــارات التــ ــات واالخطــ ــالت واالعالنــ ــات والمراســ اتبــ

ــذا  ــر هـ ــة تغييـ ــى حالـ ــة وفـ ــا القانونيـ ــة اثارهـ ــة لكافـ ــذة ومنتجـ ــحيحة ونافـ ــون صـ ــة تكـ ــر عليـ ــن او تخطـ أو تعلـ
ــاه ــة القـــ ــا يلتـــــزم باخطـــــار محافظـــ ــدالعنونـــ ــالعنوان الجديـــ ــ رة بـــ ــم الوصـــ ــاب مســـــجل بعلـــ ول واال بخطـــ

ــة ا ــرت كافــ ــة اعتبــ ــذة ومنتجــ ــحيحة ونافــ ــذكور صــ ــاة المــ ــى عنونــ ــات علــ ــالت واالعالنــ ــات والمراســ لمكاتبــ
لكافــــة اثارهــــا القانونيــــة ويلتــــزم بــــان تكــــون جميــــع مكاتباتــــه ومراســــالته واعالناتــــه واخطاراتــــه مكتوبــــة 

ت بـــــديوان عـــــام المركزيـــــة للشـــــئون الماليـــــة إدارة التعاقـــــدا ويلـــــزم تســـــليمها لـــــ دارةباللغـــــة العربيـــــة 
ــاهرة  ــة القــ ــدين 7) محافظــ ــة عابــ ــدان الجمهوريــ ــة ( ميــ ــق الهيئــ ــن طريــ ــريع عــ ــد الســ ــالها بالبريــ أو إرســ
ــد  ــة للبريــــ ــز فــــــى ذات الوقــــــت بالقوميــــ ــد االلكترونــــــىمــــــع تعزيــــ ــاك    البريــــ ــم أو الفــــ علــــــى رقــــ

(23918520 )0 
 خالل التعاقد والتنفيذ :  -ب

ــب أن  ــالت المتبا يجــ ــات أو المراســ ــة المخاطبــ ــون كافــ ــاملينتكــ ــة والمتعــ ــات اإلداريــ ــى الجهــ ــن وإلــ ــة مــ  دلــ
مكتوبـــــة  والمتعاقـــــدين معهـــــا بمـــــا فـــــي ذلـــــك اإلخطـــــارات والقـــــرارات ومحاضـــــر الجلســـــات وغيرهـــــا 

لهــــم ذلــــك مــــن  المفــــوضبشــــكل يمكــــن الرجــــوع إليــــه الحقــــا علــــى أن تكــــون صــــادرة مــــن األشــــخاص 
 إرســـالها تســـليم أو موقـــع بالبإيصـــال  أمـــا ا يثبـــت تســـلمها ويكـــون تبادلهـــا الطـــرفين ويجـــب االحتفـــاظ بمـــ

 أو بالبريد االلكترونى.  بالبريد المسجل أو بالفاك 
ــات  ــع المخاطبـــ ــون جميـــ ــاراتوتكـــ ــذ   واإلخطـــ ــد وتنفيـــ ــة بالعقـــ ــات المتعلقـــ ــات والبيانـــ ــةوالمطالبـــ  مكتوبـــ

ــدة  ــات المتعاقـ ــليمها للجهـ ــزم تسـ ــة ، ويلـ ــة العربيـ ــيباللغـ ــا ال فـ ــدد مقرهـ ــيمحـ ــى  فـ ــول علـ ــع الحصـ ــد مـ العقـ
أو  يع عــــن طريــــق الهيئــــة القوميــــة للبريــــد أو بالفــــاك بالتســــليم أو إرســــالها بالبريــــد الســــرإيصــــال موقــــع 

مــــن  أ وفــــى حالــــة تغييــــر  تســــليمهتحــــدد  الجهــــة المتعاقــــدة وبشــــرط إثبــــات  الــــذ  البريــــد االلكترونــــى
ــدد  ــر  المحـ ــرفين لمقـ ــيالطـ ــرف  فـ ــار الطـ ــزم بأخطـ ــد يلتـ ــالعقـ ــر راألخـ ــة عشـ ــل خمسـ ــبقا وقبـ ــالتغيير مسـ  بـ

 حدوث التغيير. األقل من يوما على
 حظر تعديل العطاء :  -16

ــاء أو تعــــديل فيــــه يــــرد بعــــد الموعــــد المحــــدد لجلســــة فــــتل المظــــاريف الفنيــــة ويحظةةةةر  ال يعتــــد بــــأ  عطــ

التعةةةديل فةةةي العطةةةاءات المقدمةةةة بعةةةد هةةةذا الموعةةةد ويسةةةرى هةةةذا الحظةةةر علةةةى  صةةةاحب العطةةةاء 

 0الفائز 

 
 أعضاء اللجنة 
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 عطاء: م بأكثر منحظر التقد -17

يحظةةةةر علةةةةى مقةةةةدمى العطةةةةاءات التقةةةةدم بالةةةةذات أو بالشةةةةراكة مةةةةع الغيةةةةر بةةةة ك ر مةةةةن عطةةةةاء 

لعمليةةةة واحةةةدة مةةةا لةةةم يكةةةن المتقةةةدم مةةةع الغيةةةر بحصةةةة ال تسةةةم  لةةةه بالتةةة ثير فةةةى  تخةةةاذ قةةةرار ذى 

 . صلة بالعطاء

بعاد ة القةةةةاهرةذ حةةةةال مخالفةةةةة الحظةةةةر المنصةةةةو  اسةةةةتويجةةةةب علةةةةى الجهةةةةة االداريةةةةة ) محافظةةةة

المؤقةةةةى  لةةةةى الجهةةةةة االداريةةةةة أو فسةةةة  العقةةةةد وأيلولةةةةة العطةةةةاءات المخالفةةةةة وأيلولةةةةة التةةةة مين 

التةةة مين النهةةةائى وتحميةةةل المتعاقةةةد بةةة ى خسةةةارة تلحةةةق بهةةةا اذا تبةةةين لهةةةا مخالفةةةة الحظةةةر بعةةةد 

 .التعاقد

 عن العقد :  التنازل  -18

لةةةةه كلهةةةةا أو بعضةةةةها   ومةةةةع  عةةةةن العقةةةةد أو عةةةةن المبةةةةال  المسةةةةتحقة التنةةةةاملال يجةةةةوم للمتعاقةةةةد 

أن يتنةةةةامل عةةةةن تلةةةةك المبةةةةال  ألحةةةةد البنةةةةو  أو الشةةةةركات الماليةةةةة  يةةةةر المصةةةةرفية  ذلةةةةك يجةةةةوم

هةةةةذه الحالةةةةة  فةةةةي ويكتفةةةةيجمهوريةةةةة مصةةةةر العربيةةةةة    فةةةةيالمةةةةرخا لهةةةةا بمزاولةةةةة النشةةةةاط 

المتعاقةةةةد عةةةةن تنفيةةةةذ العقةةةةد   كمةةةةا ال يخةةةةل  بمسةةةةئولية اإلخةةةةاللبتصةةةةديق البنةةةةك أو الشةةةةركة دون 

 0قبله من حقوق  اإلداريةون للجهة  بول نزوله عن المبال  المستحقة له بما يكق

  آلية المناقصة -19

فةةةةت  المظةةةةارية الماليةةةةة للعةةةةروض المقبولةةةةة فنيةةةةا   فةةةةي المناقصةةةةة تتةةةةولى لجنةةةةة المناقصةةةةة 

أسةةةةةق المقارنةةةةةة بةةةةةين للوصةةةةةول ألفضةةةةةل الشةةةةةروط واقةةةةةل األسةةةةةعار وذلةةةةةك بعةةةةةد توحيةةةةةد   

يةةةتم   برامةةةه بةةةين محافظةةةة  فنيةةةة والماليةةةة للوصةةةول  لةةةى اتفةةةاق ال العةةةروض مةةةن جميةةةع النةةةواحي

القةةةاهرة وبةةةين مةةةن يةةةتم الترسةةةية عليةةةه أو علةةةيهم مةةةن أصةةةحاي العةةةروض المقبولةةةة فنيةةةا  وماليةةةا 

 0واألقل من القيمة التقديرية 

 0( الحق فى محافظة القاهرةرية ) وللجهة اإلدا

طبقةةةةا  واألفضةةةةل شةةةةروطا    لةةةةى صةةةةاحب العطةةةةاء األقةةةةل سةةةةعرا اإلسةةةةنادأمةةةةر   صةةةةدار -

 0والذ  تم الترسية عليه لالعمال المطلوبة 

  محافظة القاهرةالصادرة من   اإلسناد ألوامرطبقا   األعمال  -20

 الشةةةةاملةمةةةةن الصةةةةيانة المطلوبةةةةة  األعمةةةةالتنفيةةةةذ  يةةةةتم الترسةةةةية عليهةةةةا التةةةةيالشةةةةركات  تلتةةةةزم 

طبقةةةةا  ت الرسةةةةمية جةةةةامات و العطةةةةالشةةةةاملة أيةةةةام األللمصةةةةاعد ةةةةةةال المفةةةةةةةاجئة تةةةةةةةلبية األعط

بمةةةةا يضةةةةمن حسةةةةن و مةةةةن المحافظةةةةة خةةةةالل فتةةةةرة التعاقةةةةد   ليهةةةةاالصةةةةادرة   اإلسةةةةنادألوامةةةةر 

 يشمل عامل تشغيل للمصعد طوال فترة تشغيل المصاعد.استمرار التشغيل بصفة دائمة 

 اللجنة أعضاء 
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 :  طاءاتتسليم الع -21
يـــــة للشـــــئون الماليـــــة وااليـــــرادات المبنـــــى الغربـــــي  بـــــاالدارة المركز الدارة التعاقـــــداتتســـــلم العطـــــاءات 

ــاهرة ــة القـ ــام محافظـ ــديوان عـ ــالى  بـ ــرض المـ ــر للعـ ــى واالخـ ــرض الفنـ ــدهما للعـ ــين أحـ ــروفين مغلقـ ــى مظـ فـ
ــة  ــئون الماليــ ــة للشــ ــاإلدارة المركزيــ ــدات بــ ــإدارة التعاقــ ــدور األول بــ ــى ال –بالــ ــام المبنــ ــديوان عــ ــي بــ غربــ

ــ ــل  السـ ــاهرة قبـ ــة القـ ــتل محافظـ ــدد لفـ ــوم المحـ ــر  اليـ ــر ظهـ ــة عشـ ــد أو اعة الثانيـ ــا باليـ ــة أمـ ــاريف الفنيـ المظـ
ــد  ــرد بعـ ــاء يـ ــأى عطـ ــد بـ ــن يعتـ ــريع ولـ ــد السـ ــة للبريـ ــة القوميـ ــالل الهيئـ ــن خـ ــريع مـ ــد السـ ــق البريـ ــن طريـ عـ

ــد  ــذا الموعـ ــى  –هـ ــت إلـ ــأ  أ وال يلتفـ ــول خطـ ــاء بحصـ ــاحب العطـ ــن صـ ــاء مـ ــيادعـ ــه  فـ ــد  إذاعطائـ ــدم بعـ قـ
 فتل المظاريف الفنية  

 للعطاءات :  الفني م ييقتال -22

 0االلتزام بالمواصفات الفنية المطروحة   •

 0االلتزام بتقديم المستندات المطلوبة   •
   :تنفيذ العقدمدة  -23 

تلتــــزم الشــــركة الراســــي عليهــــا المناقصــــة بتنفيــــذ مــــا ورد بــــأمر اإلســــناد  لمــــدة ثالثــــة ســــنوات بــــنف  
ن متعاقـــــد عليهـــــا و اســـــعار قطـــــع الغيـــــار  تبـــــدأ مـــــواصــــفات و االشـــــتراطات الفنيـــــة و االســـــعار الالم

للشــــركة بموجــــب محضــــر اســــتالم للموقــــع بمعرفــــة المحافظــــة والمــــدير التنفيــــذى  الموقــــعتــــاريا تســــليم 
   لجراجى االوبرا والعتبة

 : إلغاء المناقصة  -24
حة ا اســــتغنى عنهــــا نهائيــــا او اذا اقتضــــت المصــــلقبــــل البــــت فيهــــا أذلغــــاء المناقصــــة با يحــــق للمحافظــــة  

ــي ــرارات سـ ــة قـ ــدور ايـ ــة صـ ــى حالـ ــة ، وفـ ــد العامـ ــاء التعاقـ ــة وانهـ ــاء العمليـ ــتوجب إلغـ ــة تسـ ــن الدولـ ادية مـ
( مـــن قـــانون تنظـــيم التعاقـــدات  37فـــى الحـــاالت وفقـــا لاحكـــام الـــواردة بالمـــادة) دون ايـــة اعتراضـــات

 التى تبرمها الجهات العامة سالفة الذكر( 
 تعديل الشروط والمواصفات : 

ى ادخـــــال تعـــــديالت علـــــى كراســـــة الشـــــروط والمواصـــــفات  قبـــــل ميعـــــاد فـــــتل ق فـــــالحـــــللمحافظـــــة 
ــار  ــتم إخطـ ــى ان يـ ــك ،  علـ ــة ذلـ ــلحة العامـ ــت المصـ ــل إذا اقتضـ ــى االقـ ــام علـ ــبعة ايـ ــة بسـ ــاريف الفنيـ المظـ

ــراء  ــاريا اجـ ــن تـ ــام مـ ــة ايـ ــالل ثالثـ ــديالت خـ ــذ  التعـ ــة بهـ ــراء الكراسـ ــاموا بشـ ــن قـ ــث مـ ــديالت ، بحيـ التعـ
وملزمـــة لمقـــدمى العطـــاءات، وذلـــك  مـــن مســـتندات المناقصـــةءا  ال يتجـــزاء تعتبـــر تلـــك التعـــديالت جـــز

ــادة ) ــي  بالمـ ــين تفصـ ــو المبـ ــى النحـ ــة 19علـ ــات العامـ ــا الجهـ ــى تبرمهـ ــدات التـ ــيم التعاقـ ــانون تنظـ ــن قـ ( مـ
 سالف الذكر.

  : تأخير فى تنفيذ العقدال  -25
ــى علي - ــركة الراســ ــزم الشــ ــاليلتــ ــة  خــ ــال المطلوبــ ــذ االعمــ ــة بتفيــ ــا المناقصــ ــا هــ ــق عليهــ ــد المتفــ ل المواعيــ

ل التعاقـــد طبقـــا للميعـــاد المحـــدد بالعقـــد ، وبالكيفيـــة المتفـــق عليهـــا وتقـــوم المحافظـــة بـــامر االســـناد محـــ
ــاد  ــام التنفيــــذ وإذا تــــأخر فــــى التنفيــــذ عــــن هــــذا الميعــ ــا مهلــــة التمــ لــــدواعى المصــــلحة العامــــة باعطائهــ

ــل ــه مقابـ ــل منـ ــادة ) يحصـ ــة بالمـ ــدود المبينـ ــب والحـ ــأخير بالنسـ ــى 48تـ ــدات التـ ــيم التعاقـ ــانون تنظـ ــن قـ ( مـ
 ( من الئحته التنفيذية المشار إليها.98ا الجهات العامة والمادة )تبرمه

ــة  - ــت لجهــ ــي يثبــ ــف التــ ــدد التوقــ ــأخير مــ ــدة التــ ــاب مــ ــي حســ ــدخل فــ ــائي ، وال يــ ــأمين النهــ ــادرة التــ مصــ
ــد ــة ال يــ ــباب قهريــ ــن أســ ــأتها عــ ــد نشــ ــأخير أو ا التعاقــ ــل التــ ــع مقابــ ــا ، ويوقــ ــركة فيهــ ــى للشــ ــاء وفــ إلعفــ

              أخير و يكـــــون اإلعفـــــاء منـــــة بقـــــرار مـــــن محافظـــــة القـــــاهرة جميـــــع الحـــــاالت تحصـــــيل مقابـــــل التـــــ
) إدارة التعاقـــــدات ( إذا تبـــــين أن التـــــأخير ألســـــباب خارجـــــة عـــــن إرادة المتعاقـــــد و للســـــلطة المختصـــــة 

 .عن التأخير ضررج م ينتاذا لمن مقابل التأخير جزئيا  أو كليا     في هذ  الحالة إعفاء المتعاقد

 أعضاء اللجنة 
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 :فسخ العقد والتنفيذ على الحساب  -26
رط جـوهرى مـن اذا امتنعت الشركة الراسى عليها المناقصة عن تنفيذ اى التـزام ناشـع عـن العقـد او اخلـت بـاى شـ -

العقد او التنفيذ على حساب الشـركة مـع اهرة بقرار مسبب من السلطة المختصة بفسا شروطة فأنة يجوز لمحافظة الق
عن طريق االدارة التنفيذية او لجنة االشراف علـى الجراجـات ، مـع تعزيـز  فـى يرسل    بإخطاراخطار الشركة بذلك  

وفى هذ  الحالة يصـبل التـامين سب االحوال على عنوانها المبين بالعقد ،  الوقت ذاته بالبريد االلكترونى ا والفاك  بح
للمحافظة كما يكون لها ان تخصم ما تستحقه من مقابل التاخير وقيمة كل خسارة تلحـق بهـا مـن اى مبلـق   النهائى حقا 

ان سـبب االسـتحقاق مستحقة وفى حالة عدم كفايتها تلجا  الى خصمها من مستحقاتها لدى اى جهة ادارية اخرى ايا كـ
بحقها فى الرجوع عليـه فضـائيا بمـا لـم تـتمكن اجراءات قضائية وذلك كله مع عدم االخالل  دون حاجة الى اتخاذ اى  

 من استيفائة من حقوق بالطريق االدارى.

 التعليمات واالشتراطات العامة :  ألأو  -27

  لتنفيذية  والئحته ادات التى تبرمها الجهات العامة بشان تنظيم التعاق   2018لسنة  182تخضع االعمال ألحكام القانون  -1

 0والتعليمات االخرى المعمول بها بخصو  هذا الشان 

 -:-يجب على المتعاقد االلتزام بتنفيذ االتى : -2

 وكذا توجيهات لجنة االشراف والمتابعة علي الجراجات   االداره التنفيذيهمحافظة القاهرة و هات يتوج ❖

 ت المذكورة بكراسة الشروط والمواصفات . كافة البنود واالشتراطا ❖

 0ظ النظام بموقع العملف ح ❖

 0جميع تعليمات الدفاع المدنى واألطفاء -
 جميع تعليمات األمن الصناعى ❖

 جميع تعليمات األمن العام ❖

 جميع تعليمات المحافظه   ❖

مم لة في المدير  انشاء سجالت مطبوعة ذات أرقام مسلسلة تؤرخ يوميا ويسجل بها اليوميه وتوقع من المحافظه  ❖

 . بكل ورديه عنهاو من ينوي  ة وادارة وتشغيل الجراجاتالتنفيذ  أو لجنة متابع 

 الحصول على التراخيا الالممة لتنفيذ االعمال بمعرفته  دون ادنى مسئوليه على المحافظة  ❖

يانه الخفيفةه الشةامله لقطةع اتخاذ كل ما يكفل لمنع االصابات او حوادث الوفاه الناتجه عن االهمال فى تنفيذ اعمال الصة -

او االفراد وتعتبةر مسةئوليته فةى هةذه الحةاالت مباشةره دون رتب عليها من االضرار بممتلكات المحافظه  الغيار وما يت

 0ادنى مسئوليه على محافظه القاهره
 

 أعضاء اللجنة 
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 عابدين     –محافظة القاهرة  –إدارة التعاقدات:مكتب 

  

            ال يجوم للمتعاقد  اضافة أى انشطة أخرى مهما كانى   ومخالفة ذلك تعتبر  اجامه للمحافظه  فى الغاء    -3

 .   ون تعويض عما اضافةدون انذار ود التعاقد 

للمحافظه الحق فى توقيع الغرامه التى تراها مناسبه فى حاله مخالفه المتعاقد الى بند من بنود كراسه الشروط   -4

 اصفات وكذلك العقد وذلك باالضافه الى الغرامات المشار اليها بكراسة الشروط والمواصفات . والمو

يام بإعمال الصيانة  الخفيفه الشاملة قطع الغيار مع االلتزام بتغير ما يلزم تغير  للحصول على يلتزم مقدم العطاء الق -5

مظهر العام للموقع وال يجوز إضافة أى أنشطة  ال لة تشغيل مقيمة مع الحفاظ علىمع توفير عما للمبنى    جيد أداء

 دون اى إنذار التعاقد ة ذلك إجازة للمحافظة فى إلغاءأخرى مهما كانت وتعتبر مخالف

 يلتزم مقدم العطاء بمعاينة موضوع التعاقد المعاينة النافية للجهالة على الطبيعة وتقديم اقرار بذلك -6

مساءا) وردية أولى( ومن الساعة 3الساعة  صباحا حتى  7 الساعة  ن للصيانه م يجب االلتزام بوجود عمالة مقيمة  -7

صباحا ) وردية ثالثة( طوال  7مساءا حتى الساعة  11من الساعة و مساءا ) وردية ثانية ( 11 الساعة ى مساءا حت 3

يبة القيمة ضر ذلك بما في شاملة كافة الضرائب  والتكلفة  ايام االسبوع وكذلك ايام االجازات والعطالت الرسميه

 الا000المضافة 

بمستوى الئق يتم االتفاق  ـ يجب على مقدم العطاء توفير زى موحد مميز لجميع القائمين باالعمال موضوع العمليه   -8

عليه مع المحافظة وال يجوز للعاملين تغير  فى اى يوم او اى ورديه وتقديم بيانه مع العرض على أن يلتزم العاملين 

 0الزى فى أوقات العمل الرسمية بالشركة بإرتداء هذا

نود العقد إداريا وفنيا ويكون للمدير للمحافظة حق التفتيش بمندوبين عنها للتأكد من التزام مقدم العطاء بتنفيذ كافة ب -9

 0التنفيذى لكل جرار كافة الصالحيات فى متابعة تنفيذ العقد

ل جميع التأمينات الخاصة بهم ويكون مسئوال عن  يكون مقدم العطاء مسئوال مسئولية كاملة عن اداء فريقه ويتحم  -10

 0فريقه امام الجهات المختلفة 

اعمال الصيانة الشاملة  وذلك بناء على تقارير لجان المتابعة أو تكرار شكوى  فى حالة ما يثبت للمحافظة سوء أداء   -11

لم يتم تحسين الخدمة خالل خمسة    ينذر المتعاقد بإنذار كتابى ، وان  00مستخدمى المباني االدارية الملحقة بالجراجين  

ر او اتخاذ اى أجراء قضائى على ان عشرة يوما من تاريا اإلنذار يحق لها فسا التعاقد دون الحاجة الى تنبيه أو إنذا

 والئحته التنفيذية .   2018( لسنة 182يعاد طرح العملية على حسابه طبقا الحكام القانون رقم)

 ال االعمال ) عقود صيانة / صور اوامر اسناد( يجب تقديم سابقة خبرة فى نف  مج   -12

 لى حسابه الخاص وذلك ضمن مستنداتارية عيجب على مقدم العطاء المقبول قبل التعاقد تقديم بوليصة تأمين إجب  -13

  )          ( جنيهعمال للمحافظة بمبلق ال يقل عن )        سارية طوال مدة التعاقد وحتى تاريا إعادة تسليم األ التعاقد

  سواء لافراد عموما أو المعدات أو المباني أو ممتلكاترا / عتبة( تشمل التعويض جنيها  ال غير(  لكل مبنى ) أوب

الا 000وفيات / تلف / حريق   االستعمال أو التشغيل والتي يترتب عليها حدوث إصابات / أضرار /  الغير نتيجة

بكل جرار من حيث  مسئولية كاملة عن المنظومةيلتزم مقدم العطاء بتقديم إقرار يفيد بأنه مسئول و

 0الا ويقدم اإلقرار بعرضه الفنى 00000والحوادث والحرائق األخطار
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 عابدين     –محافظة القاهرة  –إدارة التعاقدات:مكتب 

  

 0يتم تقديم تقرير رسمى معتمد من شركة الصيانة بالحالة الفنية للمبنى بجميع مشتمالتها مرة كل شهر -14

يعتبر كل ما جاء بهذ  الشروط والمواصفات والمكاتبات والمراسالت  جزء ال يتجزا من العقد ومكمال ومتمما لبنود     -15

0 

علي المدير التنفيذ  ولجنة االشراف والمتابعة علي  هالدورية وعرضيجب على مقدم العطاء تقديم برنامج الصيانة  -16

 0الجراجات 

زاء التى تتلف نتيجة للتشغيل طوال مدة التعاقد على حسابه الخاص دون تقديم اى يلتزم مقدم العطاء بتغيير جميع اإلج -17

 النوعيه مقايسة وتكون هذ  االجزاء من نف  

 

يجب على مقدم العطاء االلتزام بتوفير كافة قطع الغيار  لجميع مشتمالت عقد الصيانه خالل مدة التعاقد لتكون جاهزة   -18

يتم تركيبها اال بعد المعاينة الفنية والموافقة عليها من االدارة التنفيذية و لجنة  فى حالة االحتيار الى تركيبها وال

 0اإلشراف والمتابعة

العرض عنوان وتليفون مركز تلقى االعطال بالقاهرة وذلك لالتصال لتلبية طلبات االصالح فى غير االوقات  يوضل ب -19

 0المحددة للعمل او فى ايام االجازات والعطالت الرسمية  

 0لتزم مقدم العطاء بتواجد فنى صيانة واصالح طوال فترات التشغيل اليومية ي -20

  جنية ( للفرد عن كل وردية مع تحمل الشركة كافة االضرار 200م خصم ) فى حالة غياب فنى الصيانة عن العمل يت -21

 0التى قد تحدث بسب غيابه

 عن كل وردية  جنيه( للفرد  100فى حالة عدم ارتداء الزى المتفق عليه يتم خصم )  -22

ر يتحمل فى حالة وجود اى عطل بالمبنى يتولى فنى الصيانة المتواجد بالوردية اصالح العطل فى حينه واذا تأخ -23

 المتعاقد كافة التبعات واالثار الفنية والمالية والقانونية واالدارية . 

لعطل  لمعاينة ا الصيانةفى اعمال  ينص يمتخص فنيينملزما بايفاد  العرضاكثر من ساعة يكون مقدم اذا استمر العطل  -24

 0واصالحه فورا وبأسرع ما يمكن واال تحمل المتعاقد تبعات التأخير  

 -يتم عمل االتى : العطلمرار فى حالة إست -25

 قيام لجنة اإلشراف بعمل محضر بالعطل واعطاء مهله لالصالح  -أ

 0اإلشرافقيام مقدم العطاء بتحديد مد  لالصالح يتم الموافقة عليها من قبل لجنة  -ب

  500قدر    ) فى حالة عدم قيام مقدم العطاء باالصالح خالل المدة المتفق عليها طبقا للبند السابق له يتم خصم مبلق و -26

 0جنية( يوميا من تاريا بداية العطل وحتى االنتهاء من عملية االصالح واعادة التشغيل مع تحمل المتعاقد تبعات ذلك

 مقدم العطاء إعادة تسليم المبنى  بحالة فنية جيدة . عند انتهاء عقد الصيانة يجب على -27

 0العمليه قابله للتجزئه كل مبنى على حد   -28
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 عابدين     –محافظة القاهرة  –إدارة التعاقدات:مكتب 

  

 

 ) لاعمال موضوع المناقصة (   سارية بطاقة عضوية االتحاد المصر  لمقاولي التشييد والبناءيجب تقديم  -29

ل  يجب على المتعاقد تقديم كشف باسماء الساد  الفنيين المنوط لهم اعمال الصيانه الخفيفه قبل استالمه للمباني مح -31

 كراسةالشروط  لكل ورديه على حد  .

 -: للصيانه الخفيفه شامله قطع الغيارالمواصفات الفنيه  -ثانيا : 28 

 -وتشمل : الصيانة الشاملة( ا

وتشمل ) الحوائط/ األبواب بمحتوياتها  الملحقة بالجراجين  ادوار المبانىلكافة  مياةصيانة شاملة لدورات ال  (1

قواعد دورات المياة / صناديق الطرد/ االضاءة/    بأنوعها/ االحواض/ المباول/الحنفيات والخالطات والمحاب /

داخليا وخارجيا  شامله  بالكامل  االسقف المستعارة /االلوميتال/ المرايات / شبكة الصرف الصحى االرضيات/ 

بكافة االدوار ( وشبكه المياة الخاصة بدورات المياة ) الصرف والتغذية الخارجية الخاصة بالمباني  الريازر

 0فورا منها الـــــــا  وتغيير التالف0000000 والمباني الملحقة بالجراجين 

الزجار/ الخردوات  /وكونتر االستقبال صيانة المداخل شاملة االبواب والحوائط واالرضيات واالسقف الساقطة  (2

 الا0000الالزمة 

 الا0000) ساللم رئيسية وساللم هروب (  صيانة شاملة للساللم والكوبستات االلومنيوم الخاصة بها  (3

 صيانة شاملة لارضيات والحوائط ) قنالتك / رخام/بالط بأنواعه( بالمداخل والممرات ودورات المياة  (4

ا يتلف منها فورا علي أن تشمل دهان جميع الحوائط الداخلية للمباني الملحقة بالجراجين الا وتغيير م0000     

 ط الساللم العمومية والطوارئ مرة كل عام علي أقل تقدير .والممرات والحمامات وحوائ

 حويه من شاسيهات اضاءة تالمستعارة بالمداخل والممرات والطرقات  وما   لاسقفصيانة شاملة   (5

نه شامله لمنظومه االضاء  الموجود  بالمباني الملحقة بالجراجين وتغيير التالف منها وتغير اللمبات الموجود  ( صيا 6    

 كشافات فى حينه وعمل ما يلزم .بال

( صيانه الطرقات الخاصه باالدوار وجميع التوصيالت الكهربائيه من اللوحه الرئيسيه وحتى الكشافات ومفاتيل 7   

 . ت الكهرباء بالطرقا 

 أعضاء اللجنة 
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 عابدين     –محافظة القاهرة  –إدارة التعاقدات:مكتب 

  

 نيــــــة الشروط الف:  لثا  ثا  -29    

 الا  00 0اعمال االضاء  والحمامات والبالطات واالسقف يجب أن يراعى تاريا بدء تشغيل  -1

 للصيانة وعمل ما يلزم يجب على المتعاقد أن يتوفر لدية أطقم العمالة الفنية المتخصصة  -2

 0ذ  بنود العقد يجب على المتعاقد إجراء المتابعة والمرور الدور  للتأكد من كفاءة التشغيل واألمان وتنفي -3

كل على حد  يسجل بها يوميا بكل وردية ما   اعمال الصيانه الخفيفه يجب على المتعاقد إنشاء سجالت فنية لكافة  -4

 لبند التالي  الا طبقا للموضل با 000يتم تنفيذ  

 يجب على المتعاقد  تحقيق أعلى أداء فني  -5

ويكون   مشتمالت عقد الصيانههالة على الطبيعه لجميع  يجب على مقدم العطاء إجراء المعاينات الفنية النافية للج -6

   0مسئوال عنها ويتم تقديم اقرار بذلك بالعرض الفنى

اإلصالح  بالموقع  مل الفني المتخصص المتواجدومهما كان سبب العطل ولم يستطيع العا  حدث اى عطل  إذا  -7

ساعة كحد أقصى واال   24ح في خالل ل صال  بإيفاد الفنيين والمهندسين المتخصصين يلتزم المتعاقدالفور  

 تحمل كافة تبعات التأخير وأثار  القانونية والمالية والفنية واالدارية . 

كتابيا   والمتابعة   لجنه االشراف إخطار  يقوم المتعاقد  السابق  في حالة تعذر اإلصالح خالل المدة المحددة بالبند -8

 0وإعادة التشغيل  بأسباب تعذر اإلصالح والمدة التقديرية ل صالح

 0الا 0000يجب على المتعاقد عدم تنفيذ أ  توصيالت كهربائية ) عشوائية( خارر الحوائط    -9 

 0الا بحاله فنيه جيد 000 المبنى وكافه مشتمالت عقد الصيانهعادة تسليم يجب على المتعاقد عند انتهاء مدة التعاقد إ -10

      حدود بنود العقد والتي  ة ) المدير التنفيذ ( كتابيا عن أ  مخالفات فنيه فييجب على المتعاقد إبال  جهة اإلدار  -11

الا أو حدوث تلفيات أو اإلضرار  000 يانهمشمول عقد الصقد تتم بمعرفة المنتفعين والتي قد تؤدى إلى اإلخالل بكفاءة   

 في حدود العقود المبرمة  هذ  المخالفات ال اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة حي يتمكن منالمبنى وذلك حتى  بأمان 

          مع المحافظة    الا المتعاقدة 000يجب على المتعاقد التنسيق المباشر والتعاون مع الشركات أو المؤسسات   -12

ا  منظومه مي –المصاعد الكهربائية  –ألمن والحراسة والنظافة وتشغيل باقي الخدمات الخاصة بالمباني اإلدارية ) ا 

 منظومة اإلنذار ومكافحة الحريق(  –التغذية الكهربائية    -الشرب 

وقت إنذار المتعاقد بتغير  في أ والمتابعة علي الجراجات  اإلشرافممثلة في المدير التنفيذ  ولجنة يحق للمحافظة   -13

ام( و إال يعتبر األفراد المطلوب أي 7بعض أفراد فريق العمل وعلى المتعاقد تنفيذ التغيير المطلوب في خالل سبعة أيام )

 0بغياب أفراد فريق العمل اص بالعقد والخ الشرط الجزائي المذكور  تغييرهم غياب طبقا للتعاقد ويطبق 

 أعضاء اللجنة 
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حال حدوث خلل في منظومة الصرف أو الكهرباء أو أيا من بنود التعاقد نتج عنه اصابات في االرواح أو المال  ـ 14

 و الخاص فإن المتعاقد يلتزم بكافة تبعات ذلك ماليا واداريا وقانونيا .العام أ

 للصيانه الخفيفهالعمالة المطلوب تواجدها 

 لكل مبنى من المبنيين االداريين  على حد   

 العتبة( خالل الورديات الثالثة )

 

 االجمالى  الوردية الثالثة الورديةالثانية الورديةاألولى بيان 

 1 1 مشرف   -1

 3 1 1 1 فنى كهرباء   -2

 3 1 1 1 فنى سباكه  -3

 1 - - 1 نجار  -  4     

 

  للصيانه الخفيفهالعمالة المطلوب تواجدها                

 داريين  على حد   لكل مبنى من المبنيين اال

 ( خالل الورديات الثالثة االوبرا)

 

 لى االجما الوردية الثالثة الورديةالثانية الورديةاألولى بيان 

 1 1 مشرف        -1

 3 1 1 1 فنى كهرباء        -2

 3 1 1 1 فنى سباكه        -3

 1 - - 1 نجار       -4

 

 أعضاء اللجنة 
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 جدول الكميات واالسعار عن عملية                                    

 الخاصة   قطع الغيار شاملةالخفيفه   الصيانة

 بجراجى االوبرا والعتبة  للمبانى االدارية الملحقة

 االوبرا اوال : جراج 

 السعر شهريا  الوحدة     بيان األعمال                    م

 جنيه 

 السعر سنويا

 جنية 

لال  1 الغيار  قطع  شامله  العماله  صيانه  شامله  الكهربائيه  عمال 

 ومنظومه االضاءه الموجوده بالمبنى بمشتمالتها

   بالمقطوعيه

  الغيار لالعمال الصحيه شامله العماله صيانه شامله قطع 2

 )الحنفيات والخالطات والمحابس بأنوعها/ االحواض/ المباول/

قواعد دورات المياة / صناديق الطرد/ شبكة الصرف الصحى  

مل شامله الريازر ) الصرف والتغذية الخارجية الخاصة  بالكا

خاصة بالمباني الملحقة بالجراجين وكافة االدوار وشبكه المياة ال

  بدورات المياة( لكافة المباني واالدوار ......الخ 

   بالمقطوعيه

صيانه شامله العمال النجاره وااللوميتال  والسقف الساقط لكافة   3

ة بالجراجين والكوبيستات والساللم الرئيسية اجزاء المباني الملحق

االبواب  شاملة  والمداخل  العماله  شامله  والبالطات  والهروب 

والزجاج والحوائط   المداخل  وابواب  واالسقف  واالرضيات 

لكافة   باالدوار  الخاصة  والطرقات  وغيرها  الالزمة  والخردوات 

 المباني شاملة االرضياتوالحوائط بالمقطوعيه

   

 باالرقام  الجملة 
   

 اسم مقدم العطاء                                                                       -1

 عنوانه                                                                       -2       

 توقيع مقدم العطاء                                                                   رقم تليفونة                      -3      

                      رقم السجل التجارى                                 -4

 رقم البطاقة الضريبية                                                    -4

 أعضاء اللجنة 
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 جدول الكميات واالسعار عن عملية 

 الخاصة   قطع الغيار شاملةالخفيفه   الصيانة

   للمبانى االدارية الملحقة بجراجى االوبرا والعتبة

 العتبة : جراج  ثانيا 

  م

 يان األعمال ب

 

 الوحدة

 السعر شهريا 

 جنيه 

 السعر سنويا

 جنية 

شامله   1 الكهربائيه  لالعمال  الغيار  قطع  شامله  صيانه 

 التهابمشم منظومه االضاءه الموجوده بالمبنىالعماله و

   بالمقطوعيه

  شامله العمالهصيانه شامله قطع الغيار لالعمال الصحيه  2

وعها/ االحواض/ )الحنفيات والخالطات والمحابس بأن

قواعد دورات المياة / صناديق الطرد/ شبكة   المباول/

) الصرف   كامل شامله الريازرلالصرف الصحى با

لجراجين والتغذية الخارجية الخاصة بالمباني الملحقة با

بدورات المياة(  وشبكه المياة الخاصة  وكافة االدوار

 الخ لكافة المباني واالدوار ......

   بالمقطوعيه

وااللوميتال 3 النجاره  العمال  شامله  والسقف     صيانه 

بالجراجين   الملحقة  المباني  اجزاء  لكافة  الساقط 

والبالطات  والهروب  الرئيسية  والساللم  والكوبيستات 

العم والحوائط شامله  االبواب  شاملة  والمداخل   , اله 

والزجاج  المداخل  وابواب  واالسقف  واالرضيات 

لطرقات الخاصة باالدوار  والخردوات الالزمة وغيرها وا

 لكافة المباني شاملة االرضياتوالحوائط بالمقطوعيه

   

    الجملة باالرقام  

 أعضاء اللجنة 
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  صرف المستحقات المالية :   -30
و الرسوم  القيمة المضافة و كافة  ضريبة ة شاملالشاملة و التشغيل  للصيانة التكلفة المالية  الماليبالعرض يوضل  -1

 والتأمينات   ائبالضرو
 .   و التشغيل  قطع الغيار الشاملةالصيانة  أعمالبأسعار  تفصيليتقديم كشف  -2
تشوبها مالحظات تستوجب لم  وذة تامة فالمن األعماليفيد بأن جميع الفني  اإلشرافتقرير من  لجنة يتم عمل  -3

 لى .او ان هناك اعمال غير منفذة او غير تامة تستوجب الخصم الما   المالي الخصم 
الشركة على ان تتضمن تلك  مندوبيالدورية و الموقعة من  الصيانةبموجب كروت  شهر كل نهاية المحاسبة تتم  -4

 .(و اللجنة المشرفة  لجراجى االوبرا والعتبة فيذ  التنتوقيع المدير  –النظام  مستخدميالكروت )توقيع 
 االوبرا و العتبة  لجراجي التنفيذ تغيير من المدير وال يتم تركيب او تغير اى قطعة غيار اال بعد الموافقة على ال -5

 والجهة المشرفة على اعمال الصيانة  
 تقديم العطاءات : -13

ــاءات  ــدم العطـــ ــام محا  إلدارةتقـــ ــديوان عـــ ــدات بـــ ــونه التعاقـــ ــن يفوضـــ ــحابها أو مـــ ــن أصـــ ــاهرة ،مـــ ــة القـــ فظـــ
ــا  ــوذر العطـ ــى نمـ ــك علـ ــم وذلـ ــن وكالئهـ ــك أو مـ ــى ذلـ ــدال علـ ــويض الـ ــديم التفـ ــريطة تقـ ــة شـ ــدرر بالكراسـ ء المـ

ــروط  ــا  للشـــ ــدة وفقـــ ــة ومعـــ ــة العربيـــ ــحابها باللغـــ ــن أصـــ ــا مـــ ــه عليهـــ ــة ، موقعـــ ــاتم المحافظـــ ــوم بخـــ والمختـــ
لتعاقــــدات التــــى تبرمهــــا الجهــــات العامــــة والئحتــــه والمواصــــفات المحــــددة بالكراســــة والحــــاكم قــــانون تنظــــيم ا

 التنفيذية سالفى الذكر.
ــ ــداد عطاءهـــ ــد إعـــ ــة عنـــ ــركات المتنافســـ ــزم  الشـــ ــفات تلتـــ ــروط والمواصـــ ــة الشـــ ــواردة بكراســـ ــالبنود الـــ ا بـــ

ــانون  ــادر بالقــ ــة الصــ ــات العامــ ــا الجهــ ــي تبرمهــ ــدات التــ ــيم التعاقــ ــانون تنظــ ــام قــ ــدت وأحكــ ــا إن وجــ وملحقاتهــ
ــم ) ــنة 182رقــ ــم ) 2018( لســ ــانون رقــ ــام القــ ــة وأحكــ ــه التنفيذيــ ــنة  5والئحتــ ــيل  2015لســ ــأن تفضــ ــى شــ ( فــ

ئحتـــــه التنفيذيـــــة وســـــيتم اســـــتبعاد العطـــــاء الـــــذ  يثبـــــت المنتجـــــات المصـــــرية فـــــى العقـــــود الحكوميـــــة وال
 0بالدراسة مخالفته الى من هذ  المواصفات أو الشروط واألحكام  

ــ يقدددددم العطدددداء مظددددروفين منفصددددلين مغلقددددين ــدهما للعــ ــب ان أحــ ــالي ويجــ ــرض المــ ــر للعــ ــي واألخــ رض الفنــ
ــ ــع المظـ ــع وضـ ــارر مـ ــن الخـ ــه مـ ــالى نوعـ ــى والمـ ــاء الفنـ ــى العطـ ــن مظروفـ ــل مـ ــى كـ ــت علـ ــل يثبـ روفين داخـ

ظـــرف مغلـــق بطريقـــة محكمـــة يوضـــل عليـــة اســـم محافظـــة القـــاهرة وعنـــوان ادارة التعاقـــدات ومـــا يفيـــد ان 
ــالى للعمليــــة الواجــــ ــا بداخلــــة المظــــروف الفنــــى والمظــــروف المــ ــة مــ ــا وتــــاريا جلســ ب ذكــــر اســــمها ورقمهــ

ــد المحــــدد لفــــنل  ــاءات قبــــل الموعــ ــلم العطــ ــاء وتســ ــم صــــاحب العطــ ــاريف الفنيــــة واســ ــاريف فــــتل المظــ المظــ
ــة  ــاريف الفنيـ ــتل المظـ ــون فـ ــد ويكـ ــة للبريـ ــة القوميـ ــالل الهيئـ ــن خـ ــريع مـ ــد السـ ــق الريـ ــن طريـ ــد أو عـ ــة باليـ الفنيـ

ــة العلنيــــة ــاعة الثانيــــة عشــــر ظهــــرا  بالجلســ ــام الســ ــام  فــــى تمــ ــديوان عــ ــالمبنى الغربــــى بــ ــدة بــ ــة المنعقــ العامــ
مــــن أصــــحاب العطــــاءات  وذلــــك بحضــــور مــــن يرغــــب      الموافــــق        محافظــــة القــــاهرة  يــــوم     

ــى  ــدال علـ ــويض الـ ــديم التفـ ــريطة تقـ ــنهم شـ ــدال مـ ــة بـ ــور الجلسـ ــة لحضـ ــن يرونـ ــويض مـ ــم تفـ ــوز لهـ ــذين يجـ الـ
( مــــن الالئحــــة 69الــــى 62ددة بــــالمواد مــــن ) ذلــــك علــــى ان يتبــــع فــــى شــــان البــــت الفنــــى االجــــراءات المحــــ

ــذ ــالفة الــ ــة ســ ــات العامــ ــا الجهــ ــى تبرمهــ ــدات التــ ــيم التعاقــ ــانون تنظــ ــة لقــ ــورة التنفيذيــ ــدم العــــرض بصــ كر ويقــ
  0ورقية وعلى أن تكون كافة المستندات المطلوبة موقعة ومختومة من الشركة 

 أعضاء اللجنة 
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 : الفني المظروف  -23

ماليــــة وســــيتم اســــتبعاد  أســــعار أيــــةعلــــى  الفنــــياال يحتــــوى المظــــروف  اتتلتــــزم الشــــركات مقدمــــة العطــــاء

 0اى عطاء يتضمن فى مظروفه الفنى ذلك 

 يجب ان يحتوى المظروف الفنى على المستندات االتية :

ــي  ل رة إن وجــــد وصــــورة مــــناســــم صــــاحب النشــــاط واســــم الشــــه -1 لشــــركة ونظامهــــا عقــــد التأســ

 دات  ناالساسى و شكلها القانوني بالمست

 االسم التجارى   -2

 ول اسم المدير او الموظف المسئ -3

ــار  -4 ــل المختــ ــل ) المحــ ــيلة التواصــ ــون  –وســ ــم التليفــ ــاك   –رقــ ــم الفــ ــد –رقــ ــيالبريــ ــم  – االلكترونــ اســ

ــاملين (  ــع المتعــ ــل مــ ــه التواصــ ــول لــ ــتم  وإذاالمخــ ــوان يــ ــر العنــ ــم تغيــ ــا تــ ــالعنو رإخطــ ــة بــ ان المحافظــ

 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  أخرالحديثة و   الضريبةالبطاقة   -7

 صرية ) القيمة المضافة (تسجيل لدى مصلحة الضرائب الم -8

 ( سار )  التجار القيد فى السجل   -9

 ( سار )  الصناعيالقيد فى السجل  -10

 تكون القيد فيها واجبا  قانونا حسب األحوال    التيفى السجالت   من القيدصورة -11

ــك -12 ــم البنـ ــهو الاسـ ــل معـ ــذ  يتعامـ ــئول الـ ــوا مسـ ــه و العنـ ــل معـ ــذ  يتعامـ ــى ن الـ ــركة فـ ــاب الشـ ــم حسـ ورقـ

 .الدفع عليه  أمرو الفرع الذى يتم تحويل   البنك

 للشركة ) القوائم المالية عن ثالث سنوات سابقه (  الماليالموقف -13

 0لبها الجهة االداريه ط ت  أخرىاى بيانات -14

 ( او عقود الصيانة  توريد فى مجال   أو إسناد  أوامر)صور  األعمالسابقة -15

بشهادة مـن الجهـات يفيـد تمـام األعمـال المسـندة والمماثلـة خـالل الـثالث    مع ذكر الجهات السابق التعاقد معها مدعمة

 هة  وبيان األعمال وقيمتها  سنوات األخيرة  شاملة بها اسم وعنوان الج

 بعاليةيرفق بالعطاء كافة صور المستندات المؤيدة بالبيانات   -16

 الفنيبالمظروف    االبتدائيالتامين مغلق ويرفق    مالي األخرو  فنييقدم العطاء فى مظروفين احدهما   -17

  ذلك   لىمقدمة العطاء و المستندات الدالة ع  للجهة  القانونييجب تقديم بيان الشكل  -18

 و ما يفيد شراء الكراسة  كراسة الشروط و المواصفات عليها طابع الشهيد   أصل -19

 ( تأمينات اجتماعية موضل بها اسماء العاملين.2استمارة) -20

 ر بااللتزام بالتامين على العمالة.اقرا -21

 بوابة التعاقدات العامة   فياالشتراك  -22

 ميكنه و لي  يدويا  تلتزم الشركة بكتابة العروض م -23

 0ف من الخارروظرماالجمالى على ال العددالعطاء الفني و المالي بعدد كل صفحه مع ذكرأوراق ترقيم  -24

 اء لاعمال المطلوبةعرض فنى يوضل مدى تفهم مقدم العط  -25

                                                        20 
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 لمقدم العطاء  المصرية المنشور بها عقد التأسي ة جريدة الوقائع الرسمية  صورة عقد التأسي  وصور -26

 )حسب االحوال(  قابة الصناعيةمركز خدمة وصيانة معتمد سارى وصادر من مصلحة الر  -27

 . ع المناقصةوصورة التراخيص والتصاريل لمزاولة األعمال موض  -28

   ناءالتشييد والب المصر  لمقاوليشهادة االتحاد   -  29

 التسجيل فى منظومة الفاتورة اإللكترونية المنشأة بمصلحة الضرائب المصرية   -30

 
 المظروف المالى :  – 33  

 : يجب أن يحتوى المظروف المالى على المستندات االتية
ــى -1 ــعر االساســـ ــرى الســـ ــة المصـــ ــدمغات  بالجنيـــ ــوم والـــ ــرائب والرســـ ــة الضـــ ــامل كافـــ ــة شـــ وان قائمـــ

يــــع الضــــرائب و الــــدمغات و التأمينــــات بمــــا فيهــــا ضــــريبة شــــاملة جماألســــعار مؤرخــــه وموقعــــة 
 القيمة المضافة  

خطـــاب مختـــوم وموقـــع مـــن البنـــك بـــرقم حســـاب الشـــركة واســـم البنـــك والفـــرع الـــذى يـــتم التحويـــل  -2
 0الدفع   عليه امر

 . و التشغيل   قطع الغيار  شاملهسيتم المقارنة و المفاضلة بين سعرالصيانة   -3
الشــــاملة كــــل ثالثــــة أشــــهر بعــــد تقــــديم كــــروت الصــــيانة موقعــــة يــــتم صــــرف قيمــــة اعمــــال الصــــيانة  -4

ــن  ــدة مــ ــالومعتمــ ــة االعمــ ــة بمتابعــ ــزة المكلفــ ــدها و  االجهــ ــتم توريــ ــار فيــ ــع الغيــ ــوص قطــ ــا بخصــ أمــ
 ليها مع اتخاذ االجراءات الالزمة المذكورة بالكراسة  تركيبها حسب الحاجة ا

 الشطب من سجالت الموردين :  -43
ــا اذا تبــــين ان الشــــركة  المت ــا الغــــش او التالعــــب فــــى تعاملهــ عاقــــدة قــــد اســــتعملت بنفســــها او بواســــطة غيرهــ

ــن  ــص مـ ــروط او نـ ــة الشـ ــود كراسـ ــن بنـ ــد مـ ــتخدام اى بنـ ــاءت اسـ ــد أو اسـ ــى العقـ ــولها علـ ــى حصـ ــة فـ ــع الجهـ مـ
ــم ) ــانون رقــ ــادر بالقــ ــة الصــ ــات العامــ ــا الجهــ ــى تبرمهــ ــدات التــ ــيم التعاقــ ــانون تنظــ ــوص قــ ــنة 182نصــ ( لســ

فانــــه ســــيتم اتخــــاذ االجــــراءات القانونيــــة لشــــطب اســــمها مــــن ســــجالت المــــوردين  والئحتــــه التنفيذيــــة 2018
 0بالجهات الحكومية  

 
 
ــروط  و ال يقددددر المتقدددددم للمناقصددددة -53 ــع الشــ ــى جميــ ــع علــ ــة إطلــ ــة بأنــ ــواردة العامــ ــة الــ ــفات الفنيــ مواصــ

ــة لشــــر ــا تعتبــــر مكملــ ــا و بأنهــ ــاء بهــ ــا جــ ــا و انــــة موافــــق علــــى مــ وط بكراســــة الشــــروط الماثلــــة و ملحقاتهــ
التعاقــــد حــــال رســــو المناقصــــة الماثلــــة عليــــة ووفقــــا  ) لنمــــوذر العقــــد المرفــــق ( و انــــه ملتــــزم بجميــــع 

( حــــال مراجعــــة كراســــة الشــــروط  المالحظــــات  التــــي قــــد يبــــديها مجلــــ  الدولــــة ) إدارة الفتــــوى المختصــــة
 لعقد و العقد مع إختصاص مجل  الدولة بنظر أى منازعات ذات صله بالعملية محل التعاقد أو ا
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   الجزاءات والغرامات -83

 الجزاءات والغرامات المقابلة  وصة حاالت المخالفة  م

 مخالفات التنظيم االدارى )أفراد  ذ:ةة  أوال 

 الغياي   ة1

 ة تر  الوردية  2

 ة عدم التواجد فى محل الخدمة  3

 ة عدم ارتداء الزى  4

 ة االهمال فى أداء الواجبات 5

 التقصير فى أداء الواجبات االدارية ة6

 ة التعامل باسلوي  ير الئق  7

 المظهر الخارجى والنظافة الشخصية للفرد -8

 

 جنيه عن الوردية الواحدة    300خصم 

 ه عن الوردية الواحدة   جني 300خصم 

 جنيه عن الوردية الواحدة    300خصم 

 جنيه عن الوردية الواحدة    200خصم 

 الوردية الواحدة   جنيه عن 200خصم 

 جنيه عن الوردية الواحدة    200خصم 

 فصل من العمل   

 جنيه عن الوردية الواحدة    200خصم 

  رامة مضاعفة على كل مخالفة  لشهرحالة تكرار نفق المخالفة مرتين خالل نفق ا ثانيا  

 جنيه يوميا 500خصم  التقصير فى اعمال الصيانة   ثال ا 

ستبدال التالة او اصالح العطل فى المدة  عدم القيام با رابعا

المحددة من تاري  بداية العطل وحتى االنتهاء من عملية 

 االصالح

 جنيه يوميا    500خصم 

 

 ة االدارية فى فس  العقد و سحب االعمال واعادة تنفيذها على نفقة المتعاقد  وذلك مع عدم االخالل بحق الجه  ❖

 معاينة  نافية  للجهالة  -63
ــح ــى أصــ ــق بعلــ ــة و ان يتحقــ ــة للجهالــ ــة النافيــ ــة التامــ ــرح المعاينــ ــل الطــ ــة محــ ــاءات معاينــ ــناب العطــ و  هفســ

ــروط و المو ــة الشــ ــواردة بكراســ ــفات الــ ــات و المواصــ ــة البيانــ ــن كافــ ــئوليته مــ ــرف تحــــت مســ ــفات ، و التعــ اصــ

ــاملة حتــــى يصــــل إلــــى  ــادية و الطبيعيــــة الشــ ــاع المحليــــة و القانونيــــة و االقتصــ علــــى كــــل األحــــوال و األوضــ

ــوال  ــة قبــ ــه للعمليــ ــر دخولــ ــة و يعتبــ ــى عرضــ ــؤثر علــ ــد تــ ــى قــ ــروف التــ ــة الظــ ــام ، وكافــ ــل و تــ إدراك واضــ

ــا  ــراض عليهــ ــى االعتــ ــق فــ ــه الحــ ــي  لــ ــة و لــ ــافها الراهنــ ــا واوصــ ــا بحالتهــ ــا  لهــ ــتقبال، و  نهائيــ ــا  او مســ حاليــ

 .لة  يعتبر هذا إقرار منه بدراسة  و معرفة محل الطرح و معاينة المعاينة التامة النافية للجها 

العامةةةةة ب نةةةةة  طلةةةةع علةةةةى جميةةةةع الشةةةةروط  و المواصةةةةفات الفنيةةةةة  يقــــر المتقــــدم للمناقصــــة -37

و ب نهةةةا تعتبةةةر  الةةةواردة بكراسةةةة الشةةةروط الماثلةةةة و ملحقاتهةةةا و انةةةة موافةةةق علةةةى مةةةا جةةةاء بهةةةا

مكملةةةة لشةةةروط التعاقةةةد حةةةال رسةةةو المناقصةةةة الماثلةةةة عليةةةة ووفقةةةا  ) لنمةةةوذ  العقةةةد المرفةةةق ذ و 

م بجميةةةةع المالحظةةةةات  التةةةةي قةةةةد يبةةةةديها مجلةةةةق الدولةةةةة )  دارة الفتةةةةوى المختصةةةةة ذ انةةةةه ملتةةةةز

حةةةةال مراجعةةةةة كراسةةةةة الشةةةةروط و العقةةةةد مةةةةع  ختصةةةةا  مجلةةةةق الدولةةةةة بنظةةةةر أى منامعةةةةات 

 العملية محل التعاقد أو العقده بذات صل

 أعضاء اللجنة 
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 إقــــــــــــــــــــرار   
 أقر أنا /               

           المقيم /                 

 :              رقم بطاقة رقم قومى /                                        بتاريخ

وأقر  وأوافق على ما جاء بها كامال  ى على كراسة الشروط والمواصفاتب ننى أطلعأقر  

مل بتنفيذ ما جاء بكافة بنودها واالشتراطات المتطلبة بها , وأقر ب نه في حالة عدم التنفيذ أتح

والفنية والمدنية والتعويضية كما أقر ب نني  واإلداريةكافة أنواع المسئولية القانونية والمالية 

ة الشئ الي أصله حال مخالفة البنود واالشتراطات الواردة بكراسة الشروط ملتزم بإعاد

 والمواصفات .

لة  وفقا لما ورد  كما أقر ب ننى قد عاينى المواقع على الطبيعة وبالمعاينة النافية ألى جها

 0بكراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم 

 00000وهذا إقرار منى بذلك 

 المقر بما فيه                           

 االسم /                        

 عنوان المراسالت /                                                                 

 /التوقيع                                                                   

 /التليفون                                                                     

 
 

 

 توقيع مقدم العطاء 
 

 

 أعضاء اللجنة

 مدير إدارة التعاقدات 

 

 

 ناجى إبراهيم دسوقي
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