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 الشروط والمواصفات الفنية  ة كراس 

  في المناقصة العامة
 

 
 إلعمال األمن و الحراسة  
 لسوق التونسي الحضاري 

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

 و الئحته التنفيذية  2018لسنة   182رقم 
 

 العملية غير قابلة للتجزئة 
 
 

 
 

وفقرا  ثالثمائرة تسرعة وتسرعون جنيهرا  غيرر    ) فقر   جنيهرا     399يكون ثمن كراسة الشررو  و الموافرتات   
  من الالئحة التنتيذيرة لقرانون تنظريم التعاقردات الترم تبرمهرا الجهرات العامرة 36للشرائح الواردة بالمادة رقم )

سالتة الذكر ، ويكون فتح المظاريف التنية في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا  بالجلسة العلنيرة العامرة المنعقردة 
 12/    9الموافر    الخميس اإلدارة العامة للشئون المالية  يوم    -الغربي بديوان عام محافظة القاهرة    بالمبنم

/2021                              
 ) فق  مائة وعشرون الف جنيها  غير  ج 120000والتامين المؤقت 

 جنيهات لفندوق دعم األشخاص ذوي اإلعاقة   5وبخالف  
 ضريبة القيمة المضافة  %14باإلضافة إلي 

 الكراسررررررررررررررة الغيررررررررررررررر مختومررررررررررررررة بخرررررررررررررراتم الجمهوريررررررررررررررة   يعتررررررررررررررد بهررررررررررررررا
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 "مقدمة "
في إطار رغبة محافظة القاهرة من خالل   اددارة المرزيةالة لئوال ان المالةالة بال دارة التعاقالدات فالي 

                      العمئةة غةالر قابئالة لئتئي الة   لساق التانسي الحضاريطرح مناقصة عامة ألعما  األمن ا الحراسة  
لسالاق التانسالي الحضالاري ) لمدة ثلث سناات( لئاصا  إلى أعئى مستاى من األمالن ا الحراسالة  

افقالا لئمااصالفات اأعمالا  الخبالرة مع أصحاب الخبرة العالةة ابما ةتفال  مالع الخبالرة العالمةالة ا لال   
منظمالة المرفقة في ضاء األعداد المطئابة عئالى أن ةالتا اتلتالالالالياا بالالالزافة الالالالالالقرارات االقالاانةن ال

ا األعالداد المطئابالة ا    ل ل  فقد قررت طرح مناقصة عامة بوأن  ل  افقاً لئمااصالفات االوالراط
 0الماضحة  بزراسة الوراط ا المااصفات الماثئة   

ا تهدف)محافظة القاهرة( إلى دعاة الورزات المتخصصة في مئا  األمن االحراسة  لتافةر أفض  

ابأقال  قةمالة مالةالة ابالأعئى   لسالاق التانسالي الحضالاريراسالة  الحا أعئى مستاى من أفراد األمن ا  

 زفاءة  

امبالاد  تزالافا الفالر    زما تقاا محافظة القاهرة  باتخا  ما ةئيا من تدابةر لضالمان تحقةال  معالاةةر

اتعيةي الوفافةة االنياهة االعدالة االمساااة في المنافسة بةن المتقالدمةن فالي المعامئالة اعالدا التحةالي 

ةي بةنها ، اأةضا تعيةي زفالالاءة ادنالفالاق الحزامالي من خالل  تحالالالدةد اتحتةائالات ألى منها أا التمة

األسالعار التالي سالةتا الفعئةة لئئهات الحزامةة ا إصدار أمر ادسالناد مالع الوالرزل الفالا ية بنالاء عئالى  

 ةئاي ألصحاب الورزات المتقدمة إن ةحضراا ئئسة فتح المظارةف الفنةة االمالةةالتاص  إلةها  

زما ةئاي أن ةحضر منداب مفالا  مالن الوالرزة بمائالب تفالاة  اةخالا  لالل زافالة الصاللحةات   -

 0الليمة قاناناً في ه ا الوأن  

 أعضاء اللجنة 
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 محتويات كراسة الشروط والمواصفات : -1

 الشروط العامة للمناقصة  ▪

 0المواصفات الفنية العامة الشروط و ▪

 0الخاصة المواصفات الفنية الشروط و  ▪

 األعداد المطلوبة  ▪

 0العقد النموذجي  ▪

 الشروط العامة   ▪
 األخالقيات ومكافحة االحتيال والفساد   -1

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

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

تو تن وووين موووق  وووست الكيووور  ووووا   وووا  ذلووو  بصووووةم م ا ووورم تو ايووور م ا ووورم 

بوووويق ا  مووووق المختصوووويق تو ايوووور ل مووووق المووووو فيق بال مووووة وصووووار  العطووووا  

تو بوووويق تصوووو اا العطووووا ات ليمووووا بيوووونمل تو ايوووور ل مووووق المتعووووامليق موووو  ال مووووة 

 0ب    األروات 

وعلىىىىج ال األىىىىج اعلىىىىر ي ىىىىج علىىىىج الشىىىىركات المتنافوىىىىة   ىىىى   ال  ىىىىات الم تصىىىىة فىىىىو ا 

 عن 

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

موووق ال موووات ذات الصووولة بتنفيوووص  وووص  المناقصوووة ب موووق  ووو م  التووو  ير بطرتووون 

م ا وووور تو ايوووور م ا وووور لووووي  جوووورا ات المناقصووووة  مقيوووور ال صوووووت علوووو  

مزاتوووا ماليوووة تو تتوووة مزاتوووا ت ووور  تو ت  ترتيووو  م ا ووور تو ايووور م ا ووور بووويق 
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ض ت قيووووون مصووووول ة  خصوووووية تو  ووووودر ايووووور تي موووووق األطووووورار بكووووور

 مشروج 

 
 أعضاء الل نة
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وتشووووم  ذلوووو  التوووو  ير لووووي ارجوووورا ات بصوووووةم ايوووور مشووووروعة ليمووووا تتعلوووون 

بمووووص  المناقصووووة  بموووودر  رووووعار تو  رووووراة تو تمدتوووود تي مووووق األطوووورار 

بصوووووووةم م ا وووووورم تو ايوووووور م ا وووووورم تو التوووووو  ير علوووووو   ووووووير  جوووووورا ات 

تعطيلمووووووا تو تزوتر ووووووا تو تكيير ووووووا تو   فا مووووووا ب تو اردال  الت قيقووووووات ب تو 

بمعلوموووووات  مأوووووللة تو  اذبوووووة ل موووووات الت قيووووون لعرقلوووووة  وووووير ت  ت قيووووون 

بشووووو   تتوووووة  وووووكاو  تو  دعوووووا ات بوجوووووود مماة وووووات ل ووووواد تو ارتيوووووات تو 

  وووورا  تو تواطووووي تو تمدتوووود ت  طوووورر تو  تصا وووو  لمنعوووو  مووووق اربووووس  عووووق 

 0الت قين  معلومات لدتة والمرت طة ب
 

 القواألين واللوائح المنظمة  المناقصة -2

تخأ   ص  المناقصة ألركاف قامو  تنقيل التعاقوودات التووي ت رممووا ال مووات العامووة الصووادة 

 692وال  ت  التنفيصتة الصادةم بقراة ومتر الماليووة ةقوول   2018( ل نة  182بالقامو  ةقل )

وتمكق ت مي  صوةم ا تر ادتة مق القاموميق المشاة  ليمما بدو  مقاب  ودو    2019ل نة  

لووووو  الم القوووووة موووووق  وووووست بوابوووووة التعاقووووودات العاموووووة  تدمووووو  م ووووو ولية ع

(www.etenders.gov.eg ) 

لعوووواف  200وتركوووواف قووووامو   دعوووول األ ووووخاا ذوي ارعاقووووة الصووووادة بالقووووامو  ةقوووول  ▪

2020 . 

وذلووو   ليموووا لووول تووورد بشووو م  مووور  ووواا لوووي  را وووة الشوووروط والمواصوووفات ب  ▪

  0كمل  لمما وتعت ر  ص  األركاف جز اً ال تت زت مق الكرا ة والعقد وم
 لغة تقديم العطاء :   -3
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اللكووووة العربيووووة  ووووي اللكووووة المعتموووودم لووووي  را ووووة الشووووروط والمواصووووفات والعقووووود  ▪

وجميووووو  الم ارووووور والمرا وووووست واير وووووا موووووق الم وووووتندات ذات الصووووولة بمورووووووج 

ولوووو  رالووووة تقوووودتل م ووووتند بوووو ي لكووووة ت وووور  تتعوووويق ترجمتوووو   لوووو   –الطوووورل والتعاقوووود 

وتعت ووور الووونر العربوووي  –اللكوووة العربيوووة عوووق طرتووون مقووودف العطوووا  موووق مكتووو  معتمووود 

  0 و المعوت علي  لي رالة اال تسر تو االلت اس لي المأمو   

 أعضاء الل نة
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 الشكاوى : -4

ركوووواف قووووامو  تو ألكرا ووووة الشووووروط والمواصووووفات لجمووووة الطوووورل  مخالفووووةلووووي رالووووة  ▪

ب وال  توووو  التنفيصتووووة  ووووالفي الووووص رتنقوووويل التعاقوووودات التووووي ت رممووووا ال مووووات العامووووة 

بشووووكو   لووووي  داةم التعاقوووودات بال مووووة ارداةتووووة تو  لووووي التقوووودف صووووار  العطووووا  ت وووون ل

ب وتووووتل ل وووور الشووووكو  وماةم الماليووووة لوووو التوووواب وميووووة  ك ووووكاو  التعاقوووودات المكتوووو  

( مووووق 5واتخوووواذ قووووراة بشوووو مما ولقووووا لاركوووواف وارجوووورا ات الووووواةدم بالمووووادم ةقوووول )

( مووووق ال  توووو  6قووووامو  تنقوووويل التعاقوووودات التووووي ت رممووووا ال مووووات العامووووة ب والمووووادم )

لوووي رالوووة وجوووود  وووكوي توووتل تقووودتمما  لوووي مكتووو  التنفيصتوووة ب المشووواة  ليمموووا 

 ووووو  لوووووي  وووووكاو  التعاقووووودات ال كوميوووووة بووووووماةم الماليوووووة للنقووووور وال

الشوووووكوي وت ووووووتة الخسلوووووات علوووووي ا  توووووتل تقووووودتل الشوووووكوي للمكتووووو  

  -المص وة ولقا للمواعيد اآلتية :
 المدم الم مول بما         ال الوووووووووووووووووة             ف

 وووووكاوي متعلقوووووة بوووووةجرا ات الطووووورل  1

 و را ة الشروط 

ق وووووو  الموعوووووود الم وووووودد لفوووووو  

المقووووواةت  الفنيوووووة بيوووووومي عمووووو  

 علي االق  

ق وووووو  الموعوووووود الم وووووودد لفوووووو    كاوي متعلقة بال   الفني 2
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المقوووواةت  الماليوووو  بيووووومي عموووو  

 علي االق 

ق وووووو  الموعوووووود الم وووووودد للتعاقوووووود   كاوي متعلقة 3

 بيومي عم  علي االق 

تووووتل تقوووودتمما بعوووود تووووومي عموووو  علووووي   كاوي متعلقة 4

 ثووووور موووووق صووووودوة القوووووراة الوووووصي اال

 تتأرة لي  الشا ي  
 أعضاء الل نة
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 ج الشروط : لالموافقة ع  - 5

الوووووواةدم   مواصوووووفات الشوووووروط وال علووووو   الوووووة بموالقتووووو العطوووووا   تقووووور صوووووار  

بالكرا ووووة ب وتعت وووور ا ووووترا   لووووي المناقصووووة و ووووداد التوووو ميق الميقوووو   قووووراةاً منوووو  

 0المناقصة  سر ذل  بصل  ب وال تق   من  بعد ة و 

 : وطريقة سدادها و دها التأمينات  -6

 الت ميق الميق  ::  توالً  ❖

ً 120000)مقووووداة   ميقوووو  بوووو دا  توووو ميق العطووووا  تلتووووزف صووووار   لقووووئ ما ووووة   جنيمووووا

( 31بالمووووادم ةقوووول ) مو ت وووودد  بةروووود  الصوووووة الم وووودد( وعشوووورو  الوووو  جنيمووووا الايوووور

مووووق الس  ووووة التنفيصتووووة لقووووامو  تنقوووويل التعاقوووودات التووووي ت رممووووا ال مووووات العامووووة  ووووالفة 

الووووص ر ب وت وووو  ا  تكووووو  التوووو ميق الميقوووو   صووووال اً لموووودم  س وووويق تومووووا بعوووود امتمووووا  

مووودم  ووورتا  العطوووا  تو مووودم مووود  ووورتا  العطوووا  ب وقوووابس للت دتووود دو  الرجووووج  لوووي 

 عد العطووووا  الووووصي ال توووويدي التوووو ميق الميقوووو   ووووامسً ومرلقوووواً مقوووودف العطووووا  ب وت ووووت

 . دا   المقرور الفني 

  - احدي الصو  اآلتية :  ويتم ذلك
 الدل  والت صي  االلكترومي :  •
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بموجووو   طووواا روووما  صوووادة موووق ترووود المصووواةر الم ليوووة المعتمووودم ايووور مقتووور   •

ال مووووة ارداةتووووة بوووو   قيوووود تو  وووورط وا  تقوووور ليوووو  المصوووورر ب موووو  توووودل  ت وووو  تموووور 

 0المطلوا م لغ توام  الت ميق النما ي المطلوا 

 صووووماً مووووق م ووووت قات  الصووووال ة للصوووورر مووووق عمليووووات ت وووور  لووووي ذات ال مووووة  •

وتووووتل االرتفووووا  بالتوووو ميق النمووووا ي ارداةتووووة تو اير ووووا ولوووو  الوقوووو  الم وووودد لل ووووداد 

تدا ووو  لوووي و الق ووووت  ب ولووو  رالوووة عووودف ق االمتموووا  موووق   وووناد األعموووات بالكامووو  ل وووي

بموجوووو    طوووواة بكتوووواا تر وووو  لوووو  بخدمووووة  –المملووووة الم ووووددم جووووام لل مووووة المتعاقوووودم 

ال رتوووود ال وووورت  ب عووووق طرتوووون المي ووووة القوميووووة لل رتوووود موووو  تعزتووووز  لووووي ذات الوقوووو  

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

دمي العطوووا ات التاليوووة لعطا ووو  ب  ووو  ت ووور ب  لكوووا  العقووود تو تنفيوووص  بوا وووطة ترووود مقووو

 0  ترتي  تولوتاتما

  أعضاء الل نة -
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و ذا ام    مقدف العطا  مق العملية ق   الميعاد الم دد ل ل ة لتح المقواةت  الفنيوة تصو ح  -

الت ميق الميق  رقاً لل مة ارداةتة دو  راجة  لي تن ي  تو  مصاة تو االلت وا   لوي القأوا  تو 

 جرا ات تو تقامة الدلي  علي رودو  رورة وتورد التو ميق الميقو   لوي تصو اا اتخاذ تتة  

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

 التأمين الن ائي :  -ثاأليا:  ❖

مووووق قيمووووة العقوووود  %5بن وووو ة  التوووو ميق النمووووا يعلوووو  صووووار  العطووووا  الفووووا ز ت  توووويد  

وت وووودد بق وووووت عطا وووو      ووووست عشوووورم تتوووواف عموووو  ت وووودت مووووق اليوووووف التووووالي ر طوووواة

( موووووق الس  وووووة 82التووووو ميق النموووووا ي بةرووووودي الطووووورم المنصووووووا عليموووووا بالموووووادم )

 0 التنفيصتة المشاة اليما

  - احدي الصو  اآلتية : و يتم ذلك 
 الدل  والت صي  االلكترومي :  •
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بموجووو   طووواا روووما  صوووادة موووق ترووود المصووواةر الم ليوووة المعتمووودم ايووور مقتووور   •

بوووو   قيوووود تو  وووورط وا  تقوووور ليوووو  المصوووورر ب موووو  توووودل  ت وووو  تموووور ال مووووة ارداةتووووة 

 0المطلوا م لغ توام  الت ميق النما ي المطلوا 

ال مووووة   صووووماً مووووق م ووووت قات  الصووووال ة للصوووورر مووووق عمليووووات ت وووور  لووووي ذات  •

وتووووتل االرتفووووا  بالتوووو ميق النمووووا ي ارداةتووووة تو اير ووووا ولوووو  الوقوووو  الم وووودد لل ووووداد 

و الق ووووت  ب ولووو  رالوووة عووودف تدا ووو  لوووي ق االمتموووا  موووق   وووناد األعموووات بالكامووو  ل وووي

بموجوووو    طوووواة بكتوووواا تر وووو  لوووو  بخدمووووة  –المملووووة الم ووووددم جووووام لل مووووة المتعاقوووودم 

ال رتوووود ال وووورت  ب عووووق طرتوووون المي ووووة القوميووووة لل رتوووود موووو  تعزتووووز  لووووي ذات الوقوووو  

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

د تو تنفيوووص  بوا وووطة ترووود مقووودمي العطوووا ات التاليوووة لعطا ووو  ب  ووو  ت ووور ب  لكوووا  العقووو

 0  ترتي  تولوتاتما

وتكوووو  التووو ميق النموووا ي روووامناً لتنفيوووص العقوووود و ووواةتاً رتوووي امتموووا  مووودم العقووود وتوووورد 

 0 امسً لوة امتما  مدم العقد 

واذا لوووول توووويد صووووار  العطووووا  الفووووا ز التوووو ميق النمووووا ي  ووووست المملووووة الم ووووددم ب جووووام 

ل موووووة ارداةتوووووة  لكوووووا  العقووووود تو تنفيوووووص  بوا وووووطة ترووووود مقووووودمي العطوووووا ات التاليوووووة ل

  0لعطا   ب    ترتي  تولوتاتما  

 أعضاء الل نة
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ل موووة عووودف  وووداد التووو ميق النموووا ي تصووو ح التووو ميق الميقووو  رقووواً لرووواالت ولوووي جميووو  

 ت ارداةتووووة ب  مووووا تكووووو  لمووووا ت  تخصوووول قيمووووة  وووو    وووواةم تل وووون بمووووا  ذا ت وووويق 

مووووق ت  م ووووالغ م ووووت قة تو ت ووووت ن لوووودتما وذلوووو  ليمووووا صووووار  العطووووا   ووووو المت وووو   

ولووو  رالوووة عووودف  فاتتموووا تل ووو   لووو   صووومما موووق م وووت قات  لووود  جموووة  داةتوووة ت ووور  

تتوووا  وووا   ووو   اال وووت قام ب وذلووو   لووو  مووو  عووودف ار وووست ب قموووا لوووي الرجووووج عليووو  

  0االداة  قأا ياً بما لل تتمكق مق ا تيفا   مق رقوم بالطرتن 

 سريان العطاءات : ص حية  -7

ايوووور جووووا ز الرجوووووج ليمووووا مووووق وقوووو  تصوووودتر ا و) ت قوووو  العطووووا ات مالووووصم المفعوووووت 

ت وووودت مووووق التوووواةتح الم وووودد لفووووتح  لمىىىىدع توىىىىعون يومىىىىا بمعرلووووة مقوووودميما وذلوووو  

بالتر وووووية ق ووووو  امتموووووا  مووووودم  ووووورتا   واأل طووووواةالمقووووواةت  الفنيوووووة ب وتوووووتل ال ووووو  
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بعووود  –العطوووا ات ب لوووادا تعوووصة ال ووو  وار طووواة بالتر وووية ق ووو  ذلووو  ب  وووا  للم القوووة 

موووود موووودم  وووورتا  العطووووا ات وموووودم صووووسرية التوووو ميق  –موالقووووة ال وووولطة المختصووووة 

الميقوووو  لموووودم منا وووو ة ب وت وووو  ت طوووواة مقوووودمي العطووووا ات  تابووووة بووووصل  علووووي ا  تووووتل 

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

وت وووت عد  ووو  عطوووا  لووول تق ووو  صوووار   مووود مووودم  ووورتا  عطا ووو   تابوووة وتووورد  ليووو  ت مينووو  

  0لوة امتما  مدم  رتا  العطا  ( 

  -ضاح العروض الفنية :ي و است  فاءي است  -8

العطا ات ولقاً لاركاف الواةدم بالموادم وا تيأال العروض الفنية المقدمة مق تص اا  فا   يا ت  ) تتل  

   مات العامة  الفة الص ر (قامو  تنقيل التعاقدات التي ت رمما ال( مق الس  ة التنفيصتة ل67)

لل نة الفنية بنا  علي طل  ل نة ال   ا تيفا  ال يامات والم تندات التي ت واعد الل نوة ت وم   -

ات بما تعينما لي اعداد التقرتر الفني السمف علي ا تيأال تي اموة لنية مق اص اا العطا 

وذل   ست مدم التت اوم  س ة اتاف مق تواةتح ا طواة ل ولوي رالوة عودف ا وت ابة صوار  

العطا  لطل  ا تيفا  ال يامات تو الم وتندات ال تيأوال االمووة الفنيوة بعطا وة  وست المودم 

طا   باعت واة  ايور واروح او ايور الم ددم مق الل نة والمور ة بطل   اليما تتل ا ت عاد ع

  0قاب  للمقاةم  م  العطا ات اال ري 

 أعضاء الل نة
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 المتعاقدع : موئول التنفيذ  الشركات -9

للعقوووود بتعيوووويق تروووود مووووو في           ي عليمووووا المناقصووووة لووووي تنفيووووص ا الرا وووو ةتلتووووزف الشوووور 

وتقوووودتل الم ووووتندات المتفوووون  العقوووود) متخووووصي القووووراة( وذلوووو  للتن ووووين معوووو  بشوووو   تنفيووووص 

  0عليما بموج  تفوت  ة مي لمصا المو   مق الشر ة 

 كراسة الشروط  -10

الن ووووووخة األصوووووولية مووووووق  را ووووووة الشووووووروط بتقوووووودتل  المتقدمووووووة  ةالشوووووور تلتووووووزف 

و عليمووووا طوووواب  الشووووميد وتعت وووور ذلوووو   والمواصووووفات موقعووووة ومختومووووة بخوووواتل الشوووور ة

ق وووووال مووووق الشوووور ة بكوووو  مووووا وةد ليمووووا وتعت وووور  را ووووة الشووووروط والمواصووووفات جووووز ا ال 
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تت وووزت موووق العقووود الوووصي  ووويوق  بووويق ال موووة المتعاقووودم وبووويق الشووور ة التوووي  ي وووند  ليموووا 

تعموووات األموووق وال را وووة وال تعتووود بووو ي تعووودت  لوووي الكرا وووة ب ووو   موووا تدومووو  الشووور ة 

 0مة مق ا تراطات المتقد

 : اتتقديم العطاء -11

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

مووووق تفوروووووم   وووورتطة تقوووودتل التفوووووت  الوووودات علووووي ذلوووو  تو مووووق و س موووول ب وذلوووو  

علووووي مموووووذ  العطووووا  الموووودة  بالكرا ووووة والمختوووووف بخوووواتل الم القووووة ب موقعووووة عليمووووا 

الم ووووددم بالكرا ووووة وألركوووواف  مووووق تصوووو ابما باللكووووة العربيووووة ب ومعوووودم ولقوووواً للشووووروط

قووووامو  تنقوووويل التعاقوووودات التووووي ت رممووووا ال مووووات العامووووة وال  توووو  التنفيصتووووة  ووووالفي 

 الص ر 

ترووووود ما للعووووورض الفنوووووي واأل ووووور للعووووورض  يقىىىىىدط العطىىىىىاء فىىىىىي مظىىىىىروفين مغلقىىىىىين

الموووالي وت ووو  ت  تث ووو  علوووي  ووو  موووق مقرولوووي العطوووا  الفنوووي والموووالي موعووو  موووق 

يق دا وووو  مقوووورور مكلوووون بطرتقووووة م كمووووة تورووووح الخوووواة  ب موووو  وروووو  المقوووورول

ا وووووول م القووووووة القووووووا رم وعنوووووووا   داةم التعاقوووووودات ب ومووووووا تفيوووووود ت  مووووووا بدا لوووووو  

المقوووورور الفنووووي والمقوووورور المووووالي للعمليووووة الواجوووو  ذ وووور ا وووومما وةقممووووا وتوووواةتح 

جل ووووة لووووتح المقوووواةت  الفنيووووة وا وووول صووووار  العطووووا  وت وووولل العطووووا ات ق وووو  الموعوووود 

اةت  الفنيوووة باليووود تو عوووق طرتووون ال رتووود ال ووورت  موووق  وووست المي وووة الم ووودد لفوووتح المقووو

 0القومية لل رتد

 أعضاء الل نة
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وتكوووو  لوووتح المقووواةت  الفنيوووة لوووي تمووواف ال ووواعة الثاميوووة عشووور  موووراً بال ل وووة العلنيوووة  -

                              العاموووووووووووة المنعقووووووووووودم بوووووووووووالم ني الكربوووووووووووي بووووووووووودتوا  عووووووووووواف الم القوووووووووووة 

وذلووووو  ب أووووووة موووووق تراووووو  موووووق تصووووو اا  12/2021 /9الموالووووون  الخمووووويدتووووووف 

وة ال ل ووووة بوووودالً موووونمل العطووووا ات الووووصتق ت وووووم لموووول تفوووووت  مووووق تروموووو  ل أوووو

 وووورتطة تقوووودتل التفوووووت  الوووودات علووووي ذلوووو  ب علووووي ت  تت وووو  لووووي  وووو   ال وووو  الفنووووي 
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مووووق الس  ووووة التنفيصتووووة لقووووامو  تنقوووويل  69 لووووي  62ارجوووورا ات الم ووووددم بووووالمواد مووووق 

                                                   0التعاقدات التي ت رمما ال مات العامة وال  ت  التنفيصتة  الفة الص ر 

 أثناء  جراءات المناقصة المراس ت  -12  
تقوووور صووووار  العطووووا  بوووو   العنوووووا  الم وووويق بوووواألوةام الر وووومية المقدمووووة منوووو   ووووو 

جميوووووو  المكات ووووووات والمرا ووووووست  العنوووووووا  الووووووصي  وووووويتل مرا وووووولت  عليوووووو  ب وا  

وارعسمووووات وار طوووواةات التووووي توجوووو  تو تر وووو  تو تعلووووق تو تخطوووور عليوووو  صوووو ي ة 

ومالووووصم ومنت ووووة لكالووووة و اة ووووا القاموميووووة ب ولووووي رالووووة تكييوووور  ووووصا العنوووووا  تلتووووزف 

 بة طاة م القة القا رم بالعنوا  ال دتد بخطاا م    بعلل الوصوت ب 

والمرا وووووست و العسموووووات علوووووي عنوامووووو  الموووووص وة و ال اعت ووووورت  الوووووة المكات وووووات 

صووو ي ة ومالوووصم ومنت وووة لكالوووة و اة وووا القاموميوووة بوتلتوووزف بووو   تكوووو  جميووو  مكات اتووو  

ومرا وووووست  و  طاةاتووووو  مكتوبوووووة باللكوووووة العربيوووووة وا  ت ووووولمما  لوووووي  داةم التعاقووووودات 

وةتووووة ( ميوووودا  ال مم7بوووودتوا  عوووواف م القووووة القووووا رم  تمووووا باليوووود بووووالعنوا  التووووالي )

عابوووودتق تو  ة ووووالما عووووق طرتوووون ال رتوووود ال وووورت  مووووق  ووووست المي ووووة القوميووووة لل رتوووود تو 

 0( 23918520بالفا د عل  ةقل )

موووووق والوووووي ال موووووات  المت ادلوووووةت ووووو  ا  تكوووووو   الوووووة المكات وووووات والمرا وووووست  -

والقوووووراةات  ار طووووواةات والمتعوووووامليق والمتعاقووووودتق معموووووا بموووووا لوووووي ذلووووو   ارداةتوووووة

الرقووووا علووووي ا    ليوووو ير ووووا مكتوبوووو  بشووووك  تمكووووق الرجوووووج وم اروووور ال ل ووووات وا

المفوووووض لموووول ذلوووو  مووووق الطوووورليق وت وووو  االرتفووووا   األ ووووخااتكووووو  صووووادةم مووووق 

موقوووو  بالت ووووليل تو  ة ووووالما عووووق  بةتصووووات تمووووابمووووا تث وووو  ت ووووليمما وتكووووو  ت ادلمووووا 

 0طرتن ال رتد تو بالفا د او باالتمي 

الطووورر   طووواةةبلوووي العقووود تلتوووزف  ولوووي رالوووة تكييووور تي موووق الطووورليق لمقووور  الم ووودد -

 0مق ردو  التكيير  األق كيير م  قاً وق    م ة عشر توما علي تاآل ر بال

 أعضاء الل نة
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 : حظر تعديل العطاء  -13

ال تعتووود بووو ي عطوووا  تو تعووودت  ليووو  تووورد بعووود الموعووود الم ووودد ل ل وووة لوووتح المقووواةت  

المقدمووووة بعوووود  ووووصا الموعوووود وت وووور   ووووصا الفنيووووة وت قوووور التعوووودت  لووووي العطووووا ات 

 0ال قر عل   صار  العطا  الفا ز 
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 عن العقد :  التنازل  -14

ال ت ووووم للمتعاقووود التنوووامت عوووق العقووود تو عوووق الم وووالغ الم وووت قة لووو   لموووا تو بعأوووما ب 

ومووو  ذلووو  ت ووووم ت  تتنوووامت عوووق تلووو  الم وووالغ ألرووود ال نوووو  تو الشووور ات الماليوووة ايووور 

الموووور ر لمووووا بمزاولووووة النشوووواط لووووي جمموةتووووة مصوووور العربيووووة ب وتكتفووووي المصوووورلية 

لووووي  ووووص  ال الووووة بتصوووودتن ال نوووو  تو الشوووور ة دو  ار ووووست بم وووو ولية المتعاقوووود عووووق 

تنفيوووص العقووود ب  موووا ال تخووو  ق ووووت مزولووو  عوووق الم وووالغ الم وووت قة لووو  بموووا تكوووو  لل موووة 

 0ارداةتة ق ل  مق رقوم 

 آلية المناقصة -15

لوووووتح المقووووواةت  الماليوووووة للعوووووروض المق ولوووووة لنيووووواً  لوووووي تتوووووول  ل نوووووة المناقصوووووة 

المناقصووووة للوصوووووت أللأوووو  الشووووروط واقوووو  األ ووووعاة وذلوووو  بعوووود توريوووود   ت وووود 

المقاةمووووة بوووويق العووووروض مووووق جميوووو  النووووواري الفنيووووة والماليووووة و  صووووداة تموووور ار ووووناد 

لعوووروض المق ولوووة بووويق م القوووة القوووا رم وبووويق موووق توووتل التر وووية عليووو  موووق تصووو اا ا

 0لنياً وماليا واألق  مق القيمة التقدترتة 

 صوووووار   صوووووداة تمووووور ار وووووناد  لووووو  ةتوووووة ) الم القوووووة  ( ال ووووون لووووو  ولل موووووة اردا

 0 أ   روطاً والصي تل التر ية علي العطا  األق   عرا واألل

 القاهرع  محافظةمن مراإلسناد  الصاد  عاععداد  طبقا  -16

مووور ألتلوووراد األموووق و ال را وووة  ط قوووا بتوووولير  االتوووي توووتل التر وووي  عليمووو ةتلتوووزف الشووور 

 ار وووونادتموووور   صووووداةوتووووتل ار ووووناد  الصووووادة ليما مووووق الم القووووة  ووووست لتوووورم التعاقوووود 

  0ط قا لسعداد المطلوبة ولقا لسرتياجات  

 ييم الفني للعطاءات : التق -17

 0االلتزاف بالمواصفات الفنية المطرورة  •

 0االلتزاف بتقدتل الم تندات المطلوبة   •

  0 ابقة األعمات لي م ات موروج المناقصة   •

 أعضاء الل نة
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ار وووناد  موووق تووواةتح اليووووف التوووالي عليووو  المناقصوووة بتنفيوووص موووا وةد بووو مر تلتوووزف الرا وووي 

بوووونفد   وووونوات مووووق الم القووووة و ذلوووو  لموووودم  ووووس   موووور ار ووووناد  الصووووادةداة ترصوووو

  0المتعاقد عليما   واأل عاةالمواصفات واال تراطات الفنية 

 :  لغاء المناقصة -19

  ذا توا ووووتكني عنمووووا مما يووووا   ذاق وووو  ال وووو  ليمووووا للم القووووة ال وووون لووووي  لكووووا  المناقصووووة 

( مووووق قووووامو  37ولقوووواً لاركوووواف الووووواةدم بالمووووادم )ذلوووو   العامووووة المصوووول ةاقتأوووو  

و ووووصل  لووووي رالووووة رممووووا ال مووووات العامووووة  ووووال  الووووص ر تنقوووويل التعاقوووودات التووووي ت 

التعاقوووود الم وووورف  و ممووووا العمليووووة   لكووووا ت ووووتوج   الدولووووةصوووودوة قووووراةات  وووويادتة مووووق 

0  

 تعديل الشروط والمواصفات -20

للم القووووة ال وووون لووووي  د ووووات  تعوووودتست علووووي  را ووووة الشووووروط والمواصووووفات ق وووو  

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

ذلووو  ب علوووي ت  توووتل   طووواة موووق قووواموا بشووورا  الكرا وووة بموووص  التعووودتست  وووست  س وووة 

لتعوووودتست جووووز اً ال تت ووووزت تتوووواف مووووق توووواةتح  جوووورا  التعوووودتست ب ب يوووو  تعت وووور تلوووو  ا

مووووق م ووووتندات المناقصووووة وملزموووو  لمقوووودمي العطووووا ات ب وذلوووو  علووووي الن ووووو الم وووويق 

( مووووق قووووامو  تنقوووويل التعاقوووودات التووووي ت رممووووا ال مووووات العامووووة 19تفصوووويسً بالمووووادم )

 االست ط :  -12 ال  الص ر 

المالالالالدةر عووووق طرتوووون قوووو  ل نووووة لت ووووليل المو  يتشووووكتصوووودة ال وووولطة المختصووووة قووووراة ب
المتعاقووووودم بة طووووواة ال موووووة الم وووووتفيدم  طيووووواً  ب وتلتوووووزف الشووووور ة التنفةالالالالال ي لئسالالالالالاق

 مووووا وةد بالعقوووود وتموووور  للموقوووو  بمواعيوووود وتووووواةتح ت ووووليل تلووووراد األمووووق و ال را ووووة 

 0ار ناد  عل  ت  تتل   ناد األعمات   ست تتاف ومواعيد العم  الر مية 

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

 0ق   بالمو بما تفيد  تماف ت ليل  تلراد األمق و ال را ة  المتعاقد عليمل

 أعضاء الل نة
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 : العقدتنفيذ في  التألير -22

            بة وووووناد العموووووو  أللوووووووراد األموووووووووقوف وقوووووتت   الومناقصووووووة  تلتوووووزف الرا ووووو  عليووووو  -

للمواعيوووود الم ووووددم بالعقوووود وبالكيفيووووة ط قووووا  لسالالالالاق التانسالالالالي الحضالالالالاري و ال را ووووة 

توووو  ر لووووي التنفيووووص عووووق  ووووصا الميعوووواد ت صوووو  منوووو  مقابوووو  توووو  ير  و ذاالمتفوووون عليمووووا 

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

  0  ليمماتنفيصتة المشاة ( مق ال  ت  ال98ال مات العامة ب والمادم )

 عن أعمال ا العامة للشركةموئولية ال -32

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

 –بوووواد  الشوووور ة  – رالتووووة–رووووصا  ا ووووود  –رووووزاف  –بنطلووووو   –ع وووواةم عووووق )قمووووير 

تلتوووووزف جا ووووو  تو بلوووووولر لووووووم القموووووير ) وووووتاً  ( وال ت ووووووم للعوووووامليق تكييووووور  و

موووو  العطووووا  علوووو  ت  تلتووووزف العووووامليق بالشوووور ة باةتوووودا  مواصووووفات  تقوووودتل ب الشوووور ة

 0الترسيه   قبلو تقدط عينة ل عتماد   / صا الز  لي توقات العم  الر مية 
ال تت موووو  الم القووووة طوووووت موووودم  وووورتا  العقوووود موووو  المتعاقوووود تي م وووو ولية بالن وووو ة ال   -

دعوووواو  مرلوعووووة  اصووووة بووووة  مطال ووووات ب ميوووو  تمواعمووووا و التووووي قوووود تقوووواف روووود 

ب ووووو   رووووودو  ولوووووام تو رووووواد  تو ررتووووون تو  –المتعاقووووود تو تي  طووووورار ت ووووور  

  0  العم  مما تنش  تو تق  لي موق – صابة تو تل  مق تي موج تو صفة  ام  

تكوووو  الشووور ة م ووو ولة عوووق   وووناد األعموووات  ط قووواً لشوووروط التعاقووود الوووواةدم لوووي تمووور  -

 0ار ناد الصادة للشر ة 

 ثاألياً : الشروط و المواصفات العامة  

 -تلتزط الشركة مقدمة العطاء  االتي :  -42

 0جمي  تعليمات ال ماتة المدمية و ارطفا   -1

 0جمي  تعليمات األمق الصناعي  -2

 0جمي  تعليمات األمق العاف   -3

 0 تعليمات األمق بم القة القا رم وارداةم التنفيصتة لل وم جمي   -4

 مشووووا   وووو ست مط وعووووة ذات تةقوووواف م ل وووولة توووويةا توميوووواً و ت وووو   بمووووا النقوووواف  -5

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

تو موووق تنووووا عنووو  بكووو  وةدتوووة و تنقووويل دلووواتر األرووووات و ال وابوووات  التنفيصتوووة لل ووووم

الموووووودتر التنفيووووووصي ل وووووووم التوم ووووووي و األجمووووووزم و المعوووووودات و عررووووووما علوووووو  

 0 دلاتر رر ة ال ياةات ( –)دلاتر     األروات ال أاةي

 أعضاء الل نة
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الحصالالالالالالا  عئالالالالالالى التالالالالالالراخة  الليمالالالالالالة لتنفةالالالالالال  األعمالالالالالالا  الوالالالالالالرزة بتئتالالالالالاليا  -6
 0بمعرفتل دان أدنى مس الةة عئى المحافظة  

إضالالالالافة أي أنوالالالالطة أخالالالالرى مهمالالالالا زانالالالالت  تئتالالالاليا الوالالالالرزة المتعاقالالالالد معهالالالالا بعالالالالدا  -7
ا ، امخالفالالالالة  لالالالال  تعتبالالالالر أئالالالالايغ لئمحافظالالالالة فالالالالي إل الالالالاء التعاقالالالالد دان إنالالالال ار 

 0دان تعاة  عما إضافة المتعاقد  
زةمااةالالالالة أا مراقبالالالالة ا منالالالالع توالالالالاةن أي مالالالالااد  تئتالالالاليا الوالالالالرزة المتعاقالالالالد معهالالالالا  -8

أا اسالالالالت ل  الاحالالالالدة فالالالالي أي نوالالالالاط للوالالالالتعا  أا مالالالالااد محظالالالالارة  مالالالالااد قابئالالالالة
 0ةني ةئرى بمعرفة المتعاقد  تخي

المرفالالال   أنالالالل عالالالاةن المزالالالان محالالال  الطالالالرح  ادقالالالرارةئتالالاليا مقالالالدا العطالالالاء بتقالالالدةا  -9
بمالالالا ةنفالالالى أي ئهالالالالة ا أنالالالل تعالالالرف عئالالالى متطئبالالالات األمالالالن ا الحراسالالالة ا أنالالالالة 
الالالالالا بالالالالالئمةع مالالالالالزانات الالالالالالماقع المالالالالالطئاب تالالأمةالالنالالالالالالل  ا تئهةياتالالالالل المختئفالالالالة 
ا أن سالالالالعرغ المتقالالالالدا بالالالالل ة طالالالالى ئالالالالالمةع مالالالالالتطئبات األمالالالالن ا الحراسالالالالة ا انالالالالل 

لالالالالة بالزامالالالال  ا ةعتبالالالالر تقالالالالدةا عطا الالالالل إقالالالالرار منالالالالل ا العمامالالالالالالس ا  عالالالالن العمالالالال  
 0ب ل   

تئتالالالالاليا الوالالالالالرزة الراسالالالالالي عئةهالالالالالا المناقصالالالالالة أن تزالالالالالان مسالالالالال الة مسالالالالال الةة  -10
مدنةالالالالالة       ا ئنا ةالالالالالة عالالالالالن أي سالالالالالرقات أا تئفةالالالالالات تحالالالالالدث عالالالالالالالن طالالالالالالالرة  
الالالزالالالالالالالسر لابالالالالالالالااب أا الوالالالالالبابة  مالالالالالع تالالالالالأمةن الاحالالالالالدات مالالالالالن الالالالالالداخ  ا 

 الخ  000الخارج ضد السرقة أا الحرة   
تئتالالالاليا الوالالالالرزة باتتصالالالالا  بالئهالالالالات األمنةالالالالة الرسالالالالمةة ااتخالالالالا  ادئالالالالراءات  -11

 الليمة عند الطاار .
 تئتيا الورزة بتأمةن احماةة اددارةةن االيا رةن -12
ئتالالالالاليا الوالالالالالرزة بتالالالالالافةر ئمةالالالالالع أفالالالالالراد الاردةالالالالالات طالالالالالاا  أةالالالالالاا األسالالالالالبا  ت -13

 ااألعةاد اادئايات الرسمةة.
سالالالالالاعات اةئالالالالالاي بماافقالالالالالة  8 تئتالالالالاليا الوالالالالالرزة بالالالالالأن تزالالالالالان اردةالالالالالة الفالالالالالرد -14

مالالالد سالالالاعات العمالالال  لمالالالدة مماثئالالالة  لسالالالاق التانسالالالي الحضالالالاريالمالالالدةر التنفةالالال ي 
 في حالة ما إ ا تطئب األمر  ل .

تئتالالالالاليا الوالالالالالرزة بتالالالالالافةر ئمةالالالالالع افالالالالالراد الاردةالالالالالات طالالالالالاا  اةالالالالالاا اتسالالالالالبا   -15
 الرسمةة   ااتئايات   ااتعةاد
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 ( عئى الصدر.IDالورزة )اتلتياا باضع زارنةل  -16
الماقالالالالالع ا  ا ممتئزالالالالالات  تالالالالالأمةن ا حماةالالالالالة ئمةالالالالالع مزانالالالالالات تئتالالالالاليا الوالالالالالرزة ب -17

الالالالالالخ مالالالالالن 000ا محتاةاتالالالالالل  لداخئةالالالالالا اخارئةالالالالالا بزافالالالالالة موالالالالالتملت المبنالالالالالى
بالالالالدأً مالالالالن الالالالالدار األرضالالالالى حتالالالالى سالالالالطح المبنالالالالى اتخرةالالالالب  اإتالالالاللفالسالالالالرقة 

إلالالالالخ( ا 0000مةالالالالاغ  -إطفالالالالاء حرةالالالال  -امالالالالا ةتضالالالالمنل مالالالالن منظامات)زهربالالالالاء
 0تأمةن ا حماةة الساق من السرقة ا ادتلف ا التخرةب 

بالالالالأى  لسالالالالاق التانسالالالالي الحضالالالالاريالمالالالالدةر التنفةالالالال ي  خطالالالالار تئتالالالاليا الوالالالالرزة ب -18
 0أعما  مخالفة قد تحدث داخ  الماقع فار التحق  من حداثها  

ادخطالالالالار الفالالالالاري عالالالالن أي سالالالالئبةات أا ملحظالالالالات تعالالالالالاق بتئتالالالاليا الوالالالالرزة  -19
 0 حسن سةر العم 

حالالالالال  التفتالالالالالةع ا المتابعالالالالالة الدارةالالالالالة  ااددارة التنفة ةالالالالالة لئسالالالالالاقلئمحافظالالالالالة  -20
بمنالالالدابةن عنهالالالا لئتأزالالالد مالالالن التالالالياا المتعاقالالالد بتنفةالالال  بنالالالاد العقالالالد إدارةالالالا ا فنةالالالاً 

 0بزافة الصلحةات ا ادوراف عئى تنفة  العقد 
تئتالالاليا الوالالالرزة المتعاقالالالد معهالالالا بعالالالدا يةالالالادة الف الالالة المقالالالررة فالالالي العقالالالد نظةالالالر  -21

 0حراسة طاا  مدة سرةان العقد األمن  ال
 000ةزالالالالان المتعاقالالالالد مسالالالال ات عالالالالن أداء فرةقالالالالل ا ةتحمالالالال  ئمةالالالالع التأمةنالالالالات  -22

ا ةزالالالان مسالالال ات عالالالن فرةقالالالل أمالالالاا زافالالالة الئهالالالات المسالالال الة فالالالي الدالالالالة  الالالالخ
مالالالالدنةاً ائنا ةالالالالاً  ةزالالالالان مسالالالال ا  عالالالالن ئمةالالالالع أعمالالالالا  تابعةالالالالل اايارة العمالالالال  ا

 0دان أدنى مس الةة عئى محافظة القاهرة 
فالالالالالالي أي ااددارة التنفة ةالالالالالالة لئسالالالالالالاق حالالالالالال  لئسالالالالالالئطة المختصالالالالالالة بالمحافظالالالالالالة ة -23

اقالالالت إنالالال ار المتعاقالالالد بت ةالالالر بعالالال  أا زالالال  فرةالالال  العمالالال  عئالالالى أن ةالالالتا تنفةالالال  
الت ةةالالالالر المطئالالالالاب خالالالالل  سبالالالالالالعة أةالالالالالالاا ا إت اعتبالالالالر  لالالالال  إخالالالالل  بالعقالالالالد ا 

 0تطبة  ادئراءات الليمة قاناناً في ه ا الوأن  
فالالالالي حالالالالالة إ ا  مالالالالا ثبالالالالت لئمحافظالالالالة حالالالالداث أي خئالالالال  تى بنالالالالد بعالالالالد التعاقالالالالد ا  -24

ا  لسالالالالاق التانسالالالالي الحضالالالالالاري لالالالال  بنالالالالاء عئالالالالالى تقرةالالالالر المالالالالدةر التنفةالالالالال ي 
تزالالالالالرار حالالالالالداث هالالالالال ا ادخالالالالالل   ةنالالالالال ر المتعاقالالالالالد ب نالالالالال ار زتالالالالالابي ا إ ا رأت 
المحافظالالالالة انالالالالل لالالالالا ةالالالالتا تحسالالالالةن الخدمالالالالة خالالالالل  أسالالالالبا   مالالالالن تالالالالارةخ ادنالالالال ار 

 العقالالالالد دان حائالالالالة إلالالالالى تنبةالالالالل أا إنالالالال ار أا اتخالالالالا  إئالالالالراءةحالالالال  لهالالالالا فسالالالالخ 
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قأووووا ي علوووو  ت  تووووتل طوووورل العمليووووة علوووو  ر وووواب  ط قووووا ألركوووواف القووووامو  

و ال  تووووو  التنفيصتوووووة دو  ار وووووست ب ووووون الم القوووووة لوووووي  2018ل ووووونة  182

 0المطال ة بالتعوتأات السممة قاموماً لي  صا الش    
 

 أعضاء الل نة
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 اتكوموووووت   الثس ووووة تلووووراد األمووووق و ال را ووووة لووووي الوةدتووووات تشووووترط لووووي  -25

موووودةبيق علوووو  تعمووووات مكال ووووة ال را وووون و تشووووكي  و ا ووووتخداف تجمزتمووووا و 

معوووووداتما مووووو  تقووووودتل  ووووومادات تث ووووو  تووووودةت  و ا ت ووووواة لرتووووون ارطفوووووا  

 0ارطفا   وبمعرلة  داةم الدلاج المووووودمي  

  لوووورد األمووووق الت قوووون لووووووي رووالووووووة وجووووووود مخالفووووة تو اعتوووودا  ت وووو  علوووو -26

مووووق المخالفووووة و الووتووووووج  لوووووووةاً  لووووو  قووووووو ل الووووووشرطة التوووواب  لوووو  الوروووودم 

التنفيوووووصي لل ووووووم مووووودتر الو   طووووواة  و    وووووات الوووووووومخالفة        لمووووووعاتنة 

 0بما  تابياً 

تكوووووو  المتعاقووووود م ووووو وت م ووووو ولي   املوووووة عوووووق ررا وووووة جميووووو  مكوموووووات  -27

م وووووابد  ( و وووووصا طووفاتوووووووات   –وقوووووواذر–صووووونادتن ال رتووووون )   وووووراطيل 

 0 صنادتقما و      ال رتن اليدوتة 

ادوالالالالالراف عئالالالالالى أفالالالالالراد األمالالالالالن فالالالالالي اردةالالالالالة أداء الخدمالالالالالة امتابعالالالالالة تنفةالالالالال   -28

وم وووووي ل ووووووم التالمووووودتر التنفيوووووصي المهالالالالالاا المزئالالالالالف بهالالالالالا مالالالالالن قبالالالالال  

 0  ال أاةي

  ووووسً   لووووي رالووووة الكووووواة  داةات  وووواالي ارموووو    ووووس ار اة ة لوووويالمشوووو -29

  منقماً لي  طاة قواعد و م ادئ األمق الصناعي و ال ماتة المدمية  
مووووق تلووووراد األمووووق وال را ووووة لمووووواقعمل رووووات  تتووووات وووو  عوووودف مكووووادةم  -30

(  ال بعوووووود ا ووووووتسف /  الثووووووة ) تولوووووو /  اميووووووة ات الثس ووووووةا  الوةدتوووووووتمووووووووام

 0تليما بنفد الموق  التيممس مل بالوةدتة  
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الم القووووووة علوووووو  م ووووووتو  األدا  لووووووي العموووووو  ور ووووووق المقموووووور العوووووواف  -31

 0 والمروة المفاجئ والم تمر ليس ومماةا

المتقدموووووة بتنفيوووووص تي تطووووووتر لوووووادا  با وووووتخداف  ةلوووووي رالوووووة قيووووواف الشووووور  -32

مثووو  ) بوووالمر ز و وووا   لنيوووة ت ووواعد علووو  ت  ووويق وتطووووتر تدا  مقووواف اموووق 

تر يووووو   ووووواميرات تليفزتوميوووووة / ا وووووتخداف ال ووووولكي / تليفوموووووات / ت ووووول ة 

الووووح( تووووتل ذلوووو  بوووودو  تي مقابوووو  تت ملوووو  الم القووووة علوووو  ت  توووويوت  00

 0القا رم لي مماتة مدم التعاقد   ملكية األجمزم والمعدات  ل  م القة

 أعضاء الل نة
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ةحالالالالال  لئمحافظالالالالالة الرئالالالالالا  عئالالالالالى المتعاقالالالالالد ألخالالالالال  زافالالالالالة التعاةضالالالالالات إياء  -33
تقاعسالالالالل أا حالالالالداث أي أضالالالالرار لئمبنالالالالي أا العالالالالامئةن بهالالالالا ا زالالالال ا األضالالالالرار 

 0 0التي تصةب المترددةن
صالالالالنادة  أئهالالالالية  –تالالالالأمةن احماةالالالالة احراسالالالالة )مبالالالالاني ا غرفالالالالة الزهربالالالالاء  -34

غرفالالالالالالة الزالالالالالالامةرات ازالالالالالالامةرات  –الالالالالالالدفا  المالالالالالالدني –األمالالالالالالن الصالالالالالالناعي
مالالالالالااتةر طئمبالالالالالات المةالالالالالاغ اأئهالالالالالية إنالالالالال ار الحرةالالالالال  ازافالالالالالة  –المراقبالالالالالة 

 .0 ساعة(  24المنوآت االخدمات عئى أسطح المباني طاا  الةاا )
تئفةالالالالات  أات ةالالالالة ا ئنا ةالالالالة عالالالالن أي سالالالالرقامسالالالال الةة المتعاقالالالالد مسالالالال الةة مدن -35

ا السالالالالالاق اتالالالالالأمةن الاحالالالالالدات ا السالالالالالاق مالالالالالن المبنالالالالالى ألى مالالالالالن عناصالالالالالر 
  0الخ  000الداخ  ضد السرقة اا الحرق 

 0المبنىتسئة  المترددةن عئى مراقبة ا -36
ةزالالالالان مقالالالالدا العطالالالالاء مسالالالال ات عالالالالن تنفةالالالال  التعئةمالالالالات التالةالالالالة بزالالالال  دقالالالالة  -37

تاائالالالالد ر الالالالة  أا تئالالالالااي ا لالالالال  مالالالالع مراعالالالالاة اةتحمالالالال  مسالالالال الةة أي مخالفالالالالة 
زالالالالال  اردةالالالالالة )ماهالالالالال  عالالالالالالي( لئحفالالالالالاظ عئالالالالالى مسالالالالالتاى األداء فالالالالالي العمالالالالال  
احسالالالالن المظهالالالالر العالالالالاا االمالالالالرار المفالالالالائر االمسالالالالتمر لالالالالةلً انهالالالالاراً عئالالالالى 

 .ئمةع الخدمات امتابعتها
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( سالالالالاعات ةامةالالالالا افالالالالى حالالالالالة 8ت تيةالالالالد مالالالالدة الاردةالالالالة الااحالالالالدة لئفالالالالرد عالالالالن ) -38
المالالالالالدةر الضالالالالالرارة القصالالالالالاى لئعمالالالالال  بالاردةالالالالالة التالةالالالالالة بوالالالالالرط ماافقالالالالالة 

 0 لساق التانسي الحضاريالتنفة ي  
ةئالالالالب أن ةزالالالالان فالالالالرد األمالالالالن أدى الخدمالالالالة العسالالالالزرةة مالالالالع تقالالالالدةا المسالالالالتندات  -39

 0  الدالة عئى  ل  
 0األمن التابعةن لل أثناء اردةتل ادوراف عئى أفراد  -40
التفتالالالالةع عئالالالالى ئمةالالالالع األمالالالالازن المسالالالال ا  عنهالالالالا االتأزالالالالد مالالالالن سالالالالةر العمالالالال   -41

 اف  الخطط االبرامج المعتمدة  
ةحالالالال  لئطالالالالرف اتا  ) الئهالالالالل الطالبالالالالة (مطالبالالالالة الطالالالالرف الثالالالالانى بتبالالالالدة  اا  -42

ت ةةالالالالر اى فالالالالرد مالالالالن افالالالالراد اتمالالالالن بخطالالالالاب رسالالالالمى ةسالالالالئا لئموالالالالرف دان 
 0طرف اتا  ابداء اسباب من ال

 أعضاء الل نة
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تقالالالدةا التقالالالارةر عئالالالى أةالالالل مالالالااد خطالالالرة حالالالا  الماقالالالع الهالالالا أثالالالار اإضالالالرار  -43
 0ااضحة عئى السلمة العامة  

تقالالالالدةا التقالالالالارةر الخاصالالالالة باردةتالالالالل مالالالالع حالالالال  الموالالالالزلت التالالالالي تحالالالالدث أثنالالالالاء  -44
  ل   

ادطالالالالل  عئالالالالى دفتالالالالر التقالالالالارةر االتفتالالالالةع عئةهالالالالا االتأزالالالالد مالالالالن قةالالالالاا األفالالالالراد  -45
 ب ثبات عمئةة اتستلا االتسئا  

التفتالالالالةع عئالالالالى األفالالالالراد ا ازتمالالالالا  الالالالاليى الرسالالالالمي انظافالالالالة المظهالالالالر ااتخالالالالا   -46
  0ادئراءات اتحترايةة 

مراقبالالالالالالة حرزالالالالالالة حضالالالالالالار اانصالالالالالالراف أفالالالالالالراد ا مالالالالالالن اعمالالالالالال  الةامةالالالالالالة  -47
 0لئحضار اال ةاب  

 0غ الفاري عن اى مخالفة تحدث في الماقع  ادبل -48
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ةوالالالالترط تالالالالدرةب ئمةالالالالع أفالالالالراد األمالالالالن االحراسالالالالة بالاردةالالالالات عئالالالالى توالالالال ة   -49
ااسالالالالالتخداا ئمةالالالالالع معالالالالالدات اأئهالالالالالية مزافحالالالالالة الحرا الالالالال  اأئهالالالالالية األمالالالالالن 
االحراسالالالالالة داخالالالالال  اخالالالالالارج المبنالالالالالي بالتنسالالالالالة  مالالالالالع الئهالالالالالات المختصالالالالالة... 

 الخ.  
راد زالالالالال  اردةالالالالالة تقالالالالالدةا السالالالالالئلت الةامةالالالالالة مسالالالالالئل بهالالالالالا أسالالالالالماء أفالالالالال  -50

لسالالالالالاق التانسالالالالالي لئمالالالالالدةر التنفةالالالالال ي االاائبالالالالالات المزئالالالالالف بهالالالالالا زالالالالال  فالالالالالرد 
  0ماقعاً من المورف قب  الساعة الثامنل صباحاً   الحضاري

سالالالالالاعة(  24حماةالالالالالة ا األمالالالالالن ا الحراسالالالالالة بنظالالالالالاا الةالالالالالاا الزامالالالالال  )الةالالالالالتا  -51
 مستمرة.

 ة صباحا غةاب عن ه ا الةاا  ثامنعن الساعة ال  التأخةرةتا احتساب    -52
 باتخالالالالا  اتئالالالالراءات اتحترايةالالالالة االاقا ةالالالالة ضالالالالد فةالالالالرا  زارانالالالالا اتلتالالالالياا -53

0 

 ثالثاً : الشروط و المواصفات الفنية ال اصة 
 -: شرو  يجب توافرها في العاملين باألمن والحراسة -25
ومعودات ارطفوا  ت  تكوموا ذو    ورم ب عموات األموق وال را وة وموي ليق ال وتخداف تجموزم   -

 0واألمق الصناع 

 نة ومتمتعيق باللياقة ال دمية واالمأ اط ور ق ال وير          45 -20ت    ت  تتراول تعماة ل بيق  -

 0و ال لو  

وراصوليق علو  مي و    –و الييق مق األموراض المعدتوة    –ت  تكوموا راصليق عل  الموالقة    -

 0متو ئ عل  األق  منا   

 0 السرةة اعدا ادفصاح عن أي أسرار بالعم  أا معئامات خاصة بالئهة   -

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

 أعضاء الل نة    
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 اعمن  الموقع التصاصات  جال - 62

 الموقعب  ا من مدير -أ -
 0حاص  عئى ماه  دراسي )عالي(ان ةزان   -
ةضع الخطط التي بهالا ةالتا تالأمةن المنوالأة االعالامئةن االمتالرددةن عئةهالا مالن المخالاطر التالي قالد  -

 0تتعر  لها 
 0ةورف فنةا اإدارةا عئى العامئةن تحت أدارتل اةعم  عئى تنمةة ارفع زفاءتها اتدرةبها    -
 0ةدر  األسالةب االتنظةا المتبع فى المنوأة اةبدى ملحظاتل األمنةة   -
ةتأزد من مراعالاة المنوالأة لللتيامالات القانانةالة  ات األثالر عئةهالا مالن الناحةالة األمنةالة اةراقالب  -

 تطبةقها  
 0ف حةا  المااقف الطار ة سرعة التصر  -
 0ةراعى تطبة  المنوأة لتعئةمات السلمة االصحة المهنةة    -
 0التحقة  اح  الموزلت المتعئقة باألمن االحماةة    -

 موقع  ال االمن  مشرف

 حاص  عئى ماه  دراسي مناسب )ماه  متاسط أا فاق المتاسط (ان ةزان  -
 0مس ا  مس الةة مباورة أماا مدةر األمن   -
 0تنظةا الخدمات األمنةة بالاردةة   -
 0ادوراف عئى أفراد األمن التابعةن لل أثناء اردةتل  -
التفتةع عئالى ئمةالع األمالازن المسال ا  عنهالا االتأزالد مالن سالةر العمال  افال  الخطالط االبالرامج   -

 المعتمدة  
تقدةا التقارةر عئى أةل مااد خطالرة حالا  الماقالع الهالا أثالار اإضالرار ااضالحة عئالى الساللمة   -
 عامة  ال
 0 تقدةا التقارةر الخاصة باردةتل مع ح  الموزلت التي تحدث أثناء  ل   -
ادطل  عئى دفتر التقالارةر االتفتالةع عئةهالا االتأزالد مالن قةالاا األفالراد ب ثبالات عمئةالة اتسالتلا  -

 االتسئا  
 0التفتةع عئى األفراد ا ازتما  اليى الرسمي انظافة المظهر  -
 0د ا من اعم  الةامةة لئحضار اال ةاب  مراقبة حرزة حضار اانصراف أفرا  -
 0ادبلغ الفاري عن اى مخالفة تحدث في المبنى ا الساق    -

 اللجنة  أعضاء   
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 ا من بالموقع  فرد – ج

 0حاص  عئى ماه  دراسي مناسب ت ةق  عن  )الوهادة ادعدادةة ( ان ةزان   -
 وهادات تفةد تنفة  الخدمة العسزرةة اا ادعفاء من الخدمة العسزرةة  -
 0أداء المهاا التي ةزئف بها لئحفاظ عئى أمن المنوأت مح  التعاقد   -
 0ةتمةي بئةاقة بدنةة ائسدةة عالةل من حةث الوز  العاا المناسب ألداء مهاا عمئل بزفاءة عالةة -
لحراسة ااستخداا أئهية امعدات ادطفاء ا األمن الصالناعي  ا خبرة عالةة في مئا  األمن اا  -

 0 من خل  الدارات التدرةبةة ) مع تقدةا وهادات ب ل  (
 0ةتمةي باتنضباط ال اتي احسن المظهر اقاة الوخصةة ااألمانة االعفة االنياهة -
 ة الطار ة حسن التصرف في اتخا  زافة ادئراءات األمنةة المناسبة از ل  المااقف األمنة -
 0الخ(0000) حداث و ب / اعتداء / تسرب مةاغ أا غاي / اليةارات الهامة    

 0ةتمةي بالئباقة االهداء اإت ة ضب بسرعة اقادر عئى امتصا  غضب ا خرةن  
  0  لماقعادبلغ الفاري عن اى مخالفة تحدث في ا

 فرف المستحقات المالية :    -27

ةتا صرف المستحقات المالةة لئمتعاقد في بداةة الوهر التالي ال ي تا فةل تنفة  بناد العقد بوالرط   -
 -:ا تيتقدةا 
 ب ئمالالي المبالالا المطئابالة عالن األعمالا  المنفال ة خالل  الوالهرمعتمدة من الوالرزة  أ  ( فاتارة   

 المنقضي 

د بالأن ئمةالع األعمالا  المنفال ة ةفةال  ل وم التوم ووي ال أوواةي  االداةم التنفيصتة  ب (  تقرةر من  
المودتر التنفيوصي ةعتمالد هال ا التقرةالر مالن الخصالا المالالي ا  تامة / أا توابها ملحظات تستائب 

 0  ل وم التوم ي ال أاةي
 اعضاء اللجنة
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 : أو التنفيذ علي الحواب العقد فوخ-28

 وووواا الشوووور ة المتعاقوووودم لووووي رللم القووووة ال وووون لووووي ل ووووح العقوووود تو تنفيووووص  علوووو   

( موووووق قوووووامو  51و 50األرووووووات وط قووووواً للشوووووروط واألركووووواف الوووووواةدم بالموووووادتيق )

( موووووق 101و  100تنقووووويل التعاقووووودات التوووووي ت رمموووووا ال موووووات العاموووووة والموووووادتيق )

الم وووودد رقوووواً لمووووا ب دو  ال  توووو  التنفيصتووووة  ووووالفي الووووص ر موووو  اعت وووواة التوووو ميق النمووووا ي 

 0  ست ب قما لي الرجوج علي  ب ي   اةم تكو  قد ل قتما  

 المظروف الفني : محتويات-29

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

 0مالية و يتل ا ت عاد ا  عطا  تتأمق لي مقرول  الفني ذل  

 الفني علج الموتندات االتية :ي ج أن يحتوى المظروف 

( مووووووق الس  ووووووة 49ب اموووووو  الم ووووووتندات وال يامووووووات المنصوووووووا بالمووووووادم )و ذلوووووو  

التنفيصتووووة لقووووامو  تنقوووويل التعاقوووودات التووووي ت رممووووا ال مووووات العامووووة  ووووالفة الووووص ر ليمووووا 

 0تتعلن منما بالعملية م   المناقصة  

  وووويد ا وووول صووووار  النشوووواط وا وووول الشوووومرم    وجوووود وصوووووةم مووووق عقوووود الت -1

 0 ا ي و  كلما القامومي بالم تندات ألللشر ة ومقامما ا

 0اال ل الت اةي  -2

 0ا ل المدتر تو المو   الم  وت  -3

–ةقووووول الفوووووا د  –ةقووووول التليفوووووو   –و ووووويلة التواصووووو  ) الم ووووو  المختووووواة  -4

ا وووول المخوووووت لوووو  التواصوووو  موووو  المتعووووامليق ( و ذا توووول  –ال رتوووود االلكترومووووي

تكيوووور العنوووووا  تووووتل   طوووواة الم القووووة بووووالعنوا  ال دتوووود و  ال تصوووو     الووووة 

 0المر ست عل  العنوا  القدتل ص ي ة ومالصم قاموميا  

والموالقووووات السممووووة مووووق ال مووووات المعنيووووة للعموووو  لووووي  ووووصا تمووووواج النشوووواط  -5

  0الم ات  

 بطاقة الرقل القومي -6

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

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

 0 القيد لي ال    الت اةي تو الصناعي تو     الم توةدتق   اةي -9

  0لي تط ين مقاف الدلعات   مادم ا طاة بالموالقة ع -10
 اعضاء اللجنة
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صووووةم موووق القيووود لوووي ال ووو ست التوووي تكوووو  القيووود ليموووا واج ووواً قاموميوووا  -11

 ر   االروات 

ا وووول ال نوووو  و الم وووو وت الووووصي تتعاموووو  معمووووا و العنوووووا  الووووصي تتعاموووو   -12

معموووا وةقووول ر ووواا الشووور ة لوووي ال نووو  و الفووورج الوووصي توووتل ت وتووو  تمووور 

 الدل  علي   

 الموق  المالي للشر ة ) القوا ل المالية عق  س   نوات  ابق  ( -13

ال يامووووووات الخاصووووووة بالكفاتووووووة الفنيووووووة و الماليووووووة و ا  بيامووووووات ت وووووور   -14

 ط يعة ال مة االداةت   تتطل ما

مووووو  ذ ووووور ال موووووات   وووووابقة األعموووووات)توامر   وووووناد  وووووابقة تو عقوووووود( -15

ال وووابن التعامووو  معموووا مدعمووو  بشووومادم موووق ال موووات تفيووود تمووواف االعموووات 

  0الم ندم والمما ل   ست الثس   نوات اال يرم 

 0  ترلن بالعطا   الة صوة الم تندات الميتدم بال يامات بعالية -16

تقووودف العطوووا  لوووي مقوووروليق ارووود ما لنوووي و األ ووور موووالي مكلووون وترلووون  -17

 0 ي بالمقرور الفنيالتاميق االبتدا 

ت وووو  تقوووودتل بيووووا  الشووووك  القووووامومي لل مووووة مقدمووووة العطووووا  و الم ووووتندات  -18

الدالووووة علوووو  قياممووووا قامومووووا و  ةلووووام صوووووةم ة وووومية مووووق عقوووود ت  وووويد 

 (ةالموالقوووووة األمنيووووو)الشووووور ة الم وووووا مة و ووووورتا  التصووووودتن االمنووووو  

لمزاولوووة تعموووات األموووق و ررا وووة المنشووو ت ط قوووا لقوووراة ومتووور الدا ليوووة 

و الصوووووووادة بال رتووووووودم الر ووووووومية لوووووووي  2016( ل ووووووونة  133ةقووووووول ) 

 0بالقراة 10م  مراعام تنفيص بند ةقل   11/1/2016

تقووودتل موووا تث ووو  بوووا  المتعاقووود م ووو س لوووي منقوموووة الفووواتوةم االلكتروميوووة  -19

فيووووصاً لقووووراة ال وووويد / ة وووويد المنشوووو م بمصوووول ة الأوووورا   المصوووورتة تن

 0 2021ل نة  1602م لد الومةا  ةقل 

االةت ووووواط  باأل وووووعاة لمووووودم ت وووووعو  توموووووا موووووق تووووواةتح جل وووووة لوووووتح   -20

 المقاةت  الفنية 

موقعووووووة ومختومووووووة بخوووووواتل  تصوووووو   را ووووووة الشووووووروط و المواصووووووفات  -21

 طاب  الشميد  وعليما الشر ة 

 0اال ترا  لي بوابة التعاقدات العامة  -22

 0بكتابة العروض مميكن  و ليد تدوتا  تلتزف الشر ة -23
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تووورقيل العطوووا  الفنوووي و الموووالي بعووودد  ووو  صوووف   موجوووودم علووو  العطوووا   -24

 0م  ذ ر ارجمالي عل  القرر مق الخاة 

صووووووةم عقووووود الت  ووووويد وصووووووةم جرتووووودم الوقوووووا   الر ووووومية المصووووورتة  -25

 0 المنشوة بما عقد الت  يد لمقدف العطا 

اجتماعيووووووة مورووووووح بمووووووا ت ووووووما  العووووووامليق ( ت مينووووووات  2ا ووووووتماةم )  -26

 اقراة بااللتزاف بالتاميق علي العمال  م  تقدتل األ ا ييق

 0الص يفة ال نا ية ل مي   األلراد  -27

االلتووووزاف بووووا  تكتوووو  ال نووووود التوووو   تشووووتر  بمووووا الشوووور ة بوووونفد ترتيوووو   -28

 0الكرا ة 

االلكتروميووووووة المنشوووووو   بمصوووووول ة  الت وووووو ي  لووووووي منقومووووووة الفوووووواتوةم -29

 مصرتة الأرا   ال

 اعضاء اللجنة
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 المظروف المالي : محتويات -30

 ت   ت  ت تو  المقرور المالي عل  الم تندات اآلتية :

( موووووووق 51ب امووووووو  الم وووووووتندات وال ياموووووووات المنصووووووووا بالموووووووادم ) (1

الس  وووووة التنفيصتوووووة لقوووووامو  تنقووووويل التعاقووووودات التوووووي ت رمموووووا ال موووووات 

 0بالعملية م   المناقصة  العامة  الفة الص ر ليما تتعلن 

لكووووو  لووووورد   وووووام   الوووووة  بال نيووووو  المصوووووري  ال وووووعر األ ا وووووي (2

 ت والر ووووووووف و الووووووودمكاورووووووورت ة القيموووووووة المأوووووووالة الأووووووورا   

 0الت مينات وا  قا مة األ عاة مية   وموقعة  و مختومة و

 قووووراة مووووق الشوووور ة بووووا  ت ووووعاة تلووووراد األمووووق و ال را ووووة الرا ووووية  (3

تمثوووو  اقوووو  األ ووووعاة التووووي تتعاقوووود عليمووووا وت وووو  ذات  ووووروط التعاقوووود 

لعمس موووووا المفأوووووليق والمميوووووزتق وا   وووووص  األ وووووعاة مما لوووووة تو اقووووو  

موووووق ا  ت وووووعاة  اصوووووة )  صووووول الشووووور ات والمي وووووات والمي  وووووات 

 الح  تو عروض مو مية (   0000الخيرتة 

 طووواا مختووووف وموقووو  موووق ال نووو  بووورقل ر ووواا الشووور ة وا ووول ال نووو   (4

 0والفرج الصي تتل الت وت  علي  تمر الدل  
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األ ووووعاة التووووي تقوووودمما بووووالمقرور المووووالي تشووووم   وووودمات تعمووووات  (5

 األمق و ال را ة للوةدتات  مرتاً و طوات مدم التعاقد 

 تورووووح بووووالعرض المووووالي التكلفووووة اليوميووووة و الشوووومرتة لكوووو  لوووورد مووووق (6

 تلراد األمق             و ال را ة

 التقاعس عن االست ط : -31

لوووي المواعيووود الم وووددم بالعقووود روووات ت وووليل تلوووراد األموووق الم وووتفيدم  ت ووو  علووو  ال موووة

مطابقتموووووا للمواصوووووفات والشوووووروط المتفووووون عليموووووا بالعقووووود بوللمتعاقووووود روووووات تقووووواعد 

التقوووودف بطلوووو  لل وووولطة المختصووووة لتشووووكي  ل نووووة  ت ووووليل العموووو  ال مووووة المتعاقوووودم عووووق 

م اتووووودم لدةا وووووة ت ووووو اا التقووووواعد ب وصووووووةم منووووو  لمكتووووو   وووووكاو  التعاقووووودات 

 0العمومية وذل  للمتابعة  
 اعضاء اللجنة
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 دين : متعاقال الشطج من س ل  -32

للم القووووة ال وووون لووووي  ووووط  المتعاقوووود مووووق  وووو   المتعاقوووودتق معمووووا لووووي األروووووات 

قووووامو  تنقوووويل التعاقوووودات التووووي  ( مووووق50وط قوووواً للشووووروط واألركوووواف الووووواةدم بالمووووادم )

 0التنفيصتة  الفي الص ر ( مق ال  ت  100ت رمما ال مات العامة والمادم )

  وليصة التأمين -33
تلتووزف الشوور ة الرا ووي عليمووا العطووا  وق وو  التعاقوود وعلوو  مفقتمووا و م وو وليت  الكاملووة تقوودتل 

بوليصووة توو ميق لصووالح الم القووة بمراعووام تال تقوو  قيمووة ال وليصووة عووق القيمووة التقدترتووة التووي 

وروووج التعاقوود   ذات الصوولة بم ووتقرة بمعرلووة  وور ة التوو ميق و ايوور ذلوو  مووق تموووة ت وور

و ارجوورا ات السممووة لووي  ووصا الشوو   ب دو   مووة اعتووراض مووق الرا ووي  بعوود  تموواف المعاتنوو 

عليووة العطووا   علوو  ت  تشووم   ووص  ال وليصووة علوو  ال وورقات ب مواعمووا و ارصووابات ب مواعمووا و 

ومووا قوود  موقوو الووح  وذلوو  ليمووا تخوور ال 000ال رتوونالع ووز ) لوو  / جز ووي ( و الولوووووام و 

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

العطووا   ووداد  ووص  القيمووة لوووة قيوواف الم القووة بة طوواة  بال ووداد  ووست المملووة الم ووددم مووق 

جام مووا لووي  ووصا الشوو   ولوو  جميوو  األروووات الخاصووة بووةجرا ات بوليصووة التوو ميق تووتل  ت وواج 

 0و اللوا ح ذات الصلة            قواموويوقتركاف الوووو

ب مووووة تطلوووو  علوووو  جميوووو  الشووووروط و المواصووووفات  العامىىىىة يقىىىىر المتقىىىىدط للمناقصىىىىة --34

الفنيووووة الووووواةدم بكرا ووووة الشووووروط الما لووووة و مل قاتمووووا و تموووو  موالوووون علوووو  مووووا جووووا  بمووووا و 
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ب مموووا تعت ووور مكملوووة لشوووروط التعاقووود روووات ة وووو المناقصوووة الما لوووة عليوووة وولقووواً ) لنمووووذ  

د الدولوووة )  داةم العقووود المرلووون ( و امووو  ملتوووزف ب ميووو  المسرقوووات  التوووي قووود ت ووودتما م لووو

و العقوووود موووو    تصوووواا م لوووود     الفتووووو  المختصووووة ( رووووات مراجعووووة  را ووووة الشووووروط

 0الدولة بنقر ت  منامعات ذات صل  بالعملية م   التعاقد تو العقد 

 أعضاء الل نة
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 المعاينة النافية لل  الة -35

المعاتنوووووة التاموووووة الناليوووووة م ووووو  الطووووورل الموقووووو  علووووو  تصووووو اا العطوووووا ات معاتنوووووة 

ف ووووو  و ت ووووو  م ووووو وليت  موووووق  الوووووة ال ياموووووات و المواصوووووفات نلل مالوووووة و ت  تت قووووون ب

             الووووووواةدم بكرا ووووووة الشووووووروط و المواصووووووفات ب و التعوووووورر علوووووو   وووووو  األروووووووات 

و األورووووواج الم ليوووووة و القاموميوووووة و االقتصوووووادتة و الط يعيوووووة الشووووواملة رتووووو  تصووووو  

ب و الووووة القوووورور التووووي قوووود تووووي ر علوووو  عررووووة و تعت وووور   لوووو   دةا  وارووووح و توووواف

د ولوووو  للعمليووووة ق وووووال مما يوووواً لمووووا ب التمووووا وتوصووووالما الرا نووووة و لوووويد لوووو  ال وووون لووووي 

معرلووووة و تعت وووور  ووووصا  قووووراة منوووو  بدةا ووووة  واالعتووووراض عليمووووا راليوووواً تو م ووووتق سب 

 المعاتنة التامة النالية لل مالة   ت معاتنو    م   الطرل 

  قىىىىىىىىىىىىىىىرا  

لموقوووو  مقوووور م ووووق  وووور ة / ...................ب منووووا قمنووووا بووووةجرا  المعاتنووووة الفنيووووة لل مالووووة ل

م وووو  التعاقوووود  مووووا  منووووا ملتووووزف ب ميوووو  مووووا وةد بكرا وووو  الشووووروط  ت مينوووو المطلوووووا 

 والمواصفات و صا  قراة منا بصل  

 مقدف العطا  ت ل (1

 عنوووام   (2

 ةقل تليفوم                                                                (3

 ةقل ال طاقة الأرت ية (4

                                                                                         تاقةع مقدا العطالالاءالتئاري                                     رقا السئ   (5

 الخالالالالالالالالالالالالالتا                                                                              

 ل نة تعأا  ال
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  ا عاً : االعداد المطلو ة 
 ووووواعة ل ووووووم  24طووووووات المطلووووووا تواجووووود ا لاموووووق وال را وووووة األعوووووداد  -36

 التوم   ال أاة 
 اإلجمالي  الوردية الثالثة الثانية الوردية األولم الوردية بيان

 1                                                  1 ماقع  مدةر

 3 1 1 1 أمن مورف

فنى  مراقب
 زامةرات

1 1 1 3 

 53 17 18 18 أمن فرد 
سالالالاللح صالالالالات عئالالالالى أن تئتالالالاليا الوالالالالرزة بتقالالالالدةا مالالالالا  5ئهالالالالاي تسالالالالئزي   عالالالالدد  4عالالالالدد 

 ةفةد المااصفات  ا التراخة  األمنةة السارةة له غ األئهية ا السلح 
 

 الجزاءات والغرامات  - 37
 الجزاءات والغرامات المقابلة   وفف حا ت المخالتة للترد  ا

 مخالتات التنظيم ا دارى ) أفراد   :رر   أو 
 ر الغياب بدون إذن مسب  أو ترك الوردية 1
 ر عدم التواجد في محل الخدمة  2
 ر عدم ارتداء الزى 3
 ر اإلهمال و التقفير في أداء الواجبات  4
 ر التعامل بأسلوب غير  ئ  5

 
 

 خفم ما يعادل ضعتي الراتب اليومي للترد  
 خفم ما يعادل ضعف الراتب اليومي للترد
 خفم ما يعادل ضعف الراتب اليومي للترد
 خفم ما يعادل ضعف الراتب اليومي للترد
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 خفم ما يعادل ضعف الراتب اليومي للترد المظهر الخارجي والنظافة الشخفية للترد  -6
   جنية من الراتب اليومي للترد  100)                 

يتم توجيه إنذار كتابي تتفيلي بالواقعة للمتعاقد من   مخالتة :ررعند كل  ثانيا 

 المحافظة أو اإلدارة التنتيذية 

 ة خاللمر2حا ت تكرار نتس المخالتة   ثالثا

 نتس الشهر 
 ة نيغرامة مضاعتة علم كل مخالتة بعد الثا 

 لم   مخالتة الشركة  ى بند من بنود الكراسة     رابعا   

 ترد بعالية 

جنية  ى مخالتة ترد في تقرير المدير  700

 التنتيذي

ا ل  مع عدا ادخل  بح  الئهة اددارةة في فسخ العقد أا سحب ادعما  اإعادة تنفة ها عئى نفقة  ❖
 المتعاقد 

 تعأا  الل نة
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 بةان األعما  ااألسعار وامل زافة أناا  الضرا ب االتأمةنات -39

 لعمئةة األمن االحراسة لساق التانسي الحضاري  

 بيان ال م
عدد 
 األفراد

 السعر للترد
 شهريا
 بالجنيه

جمالي  إ
السعر 
  شهريا
 لألفراد 
 بالجنيه

جمالي  إ
السعر 
سنويا  
 لألفراد 
 بالجنيه

 مالحظات

     1 مدةر ماقع  1

     3 مورف امن 2

     3 فني زامةرات  3

     53 فرد امن  4
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    (60)  ئمالي عدد األفراد  إ 

 مقدف العطا  ت ل -1

 عنالالاانل  -2

 رقا تئةفانل                                                                -3

 رقا البطاقة الضرةبةة  -4

 تاقةع مقدا العطالالاءالتئاري                                               رقا السئ   -5

 تعأا  الل نة 
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 المتوقع للعملية  البرنامج الزمني  -40
 

 2021 /    / تا يخ اإلع ن

 2021 /    / تا يخ جلوة فتح المظا يف الفنية

 2021 /    / تا يخ االألت اء من البت الفني

 2021 /    / تا يخ فتح المظا يف المالية

 2021 /    / تا يخ االألت اء من البت المالي

 2021 /    / تا يخ اإللطا   الترسية
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   -توفير االعتماد المالي : -41
للصةرف صندوق الخدمات والتنميةة المحليةه  البند يسمح بالصرف من   •

  لسوق التونسي الحضاري عمال األمن والحراسة علي أ
 تعأا  الل نة

 

 
 مدير إدارة التعاقدات                                                  

 
 ناجى إبراهيم دسوقي                                            
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