
                                                                                                                                                                                                 CAIRO GOVERNORATEحافظة القاهرة مـــ    

 الشئون المالية 
  ادارة التعاقدات 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

-1- 

 عابدين  -( ميدان الجمهورية  7العنوان )

                            23924861ف :     –إدارة التعاقدات   ت 

 

   

 الفنية  كراسة الشروط والمواصفات         

  العامةلمناقصة ل             
 

 

 

 

 ومستديمةلشراء أدوات نظافة مستهلكة 

  االزهر للسيارات وجهاز تشغيل نفقيشرطة المرافق  وإدارة للديوان العام 

  2023/ 2022  للعام المالي

 مالي ( –ي بنظام األظرف المغلقة ) فن                    
 وفقاً ألحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون

 2019لسنة  692والئحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم  2018لسنة  182رقم 

 نفيذيةفى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية والئحتة الت 2015لسنة  5و القانون رقم 

 العملية قابلة للتجزئة                                  
 

 

 

 

   ة من الالئح (36)م ـــادة رقـــوفقاً للشرائح الواردة بالم (جنيها 299): والمواصفاتثمن كراسة الشروط  -

 جهات العامة سالفة الذكر مها الالتنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات الى تبر                                    

 ة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بالجلسة العلنية العام:  فتح المظاريف الفنيةموعد  -

 ماليــــــةـون الــة للشئـالغـربي بديوان عـام محافظـة القاهــرة االدارة العامبالمبنــى  الجلسة:مكان انعقاد  -

 2022/ 12/   13الموافق  الثالثاءيوم   تاريخ انعقاد الجلسة :  -

 جنيهات لصندوق دعم األشخاص ذوي اإلعاقة 5بخالف 

 % ضريبة القيمة المضافة14باإلضافة إلي 

 الكراسة الغير مختومة بخاتم الجمهورية ال يعتد بها                      
 

 

 طابع 

  الشهيد
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 عابدين  -( ميدان الجمهورية  7العنوان )

                            23924861ف :     –إدارة التعاقدات   ت 

 

 

 

  

 إدارة –ييييييييية فييييييييي إطييييييييار رربيييييييية محافظيييييييية القيييييييياهرة ميييييييين  ييييييييال  اإلدارة المركزييييييييية للشيييييييي ون المال

لمرافيييييق شيييييراء أدوات نظافييييية لليييييديوان العيييييام وإدارة شيييييرطة الالتعاقيييييدات فيييييى طييييير  مناقصييييية عامييييية 

لتييييييييوفير المنتجييييييييات ذات جييييييييودة  2022/2023للعييييييييام المييييييييالي وجهيييييييياز تشييييييييغيل نفقييييييييي للسيييييييييارات 

يييييييتم  نأوفقييييييا للمواصييييييفات المرفقيييييية علييييييى عالييييييية بأفضييييييل قيميييييية مالييييييية للجهييييييات اإلدارييييييية بالدوليييييية 

شيييييأن ذلييييي  فقيييييد قيييييررت طييييير  مناقصييييية عامييييية ببكافييييية القيييييرارات و القيييييوانين المنظمييييية ليييييذل  االلتيييييزام 

 0و المواصفات الماثلة  بكراسة الشروط  الموضحة وفقاً للمواصفات و الشروط

و تهييييييييدف محافظيييييييية القيييييييياهرة ميييييييين طيييييييير  المناقصيييييييية العاميييييييية الماثليييييييية إلييييييييى دعييييييييوة الشييييييييركات 

يميييييية ر منتجييييييات ذات جييييييودة عالييييييية بأفضييييييل قالمتخصصيييييية فييييييي مجييييييا  توريييييييد أدوات النظافيييييية  لتييييييوفي

ل وجهيييييياز تشييييييغيمحافظيييييية القيييييياهرة و إدارة شييييييرطة المرافييييييق ديوان عييييييام ليييييي واعلييييييي كفيييييياءة مالييييييية

 نفقي للسيارات

وذليييييي  مراعيييييياة اتخيييييياذ مييييييا يلييييييزم ميييييين تييييييدابير لضييييييمان تحقيييييييق معييييييايير ومبيييييياد  تكيييييياف  الفييييييرص 

لمعامليييييية بييييييين المتقييييييدمين فييييييي اوتعزيييييييز الشييييييفافية والنزاهيييييية والعداليييييية والمسيييييياواة فييييييي المنافسيييييية 

ن  يييييال  ميييييوعيييييدم التحييييييز الا مييييينهم أو التميييييييز بيييييينهم ق وأيضيييييا تعزييييييز كفييييياءة اإلنفييييياق الحكيييييومي 

عيييييين ائزة تحديييييييد االحتياجييييييات الفعلييييييية للجهييييييات الحكومييييييية و إصييييييدار أواميييييير التوريييييييد للشييييييركات الفيييييي

 0يها التوصل إلمحافظة القاهرة  بناءا على األسعار التي سيتم ب طريق ادارة التعاقدات

 –ويجيييييييوز ألصيييييييحاق الشيييييييركات المتقدمييييييية إن يحضيييييييروا جلسييييييية فيييييييتح المظييييييياريف الفنيييييييية والماليييييييية 

كميييييييا يجيييييييوز أن يحضييييييير منيييييييدوق مفيييييييوة مييييييين الشيييييييركة بموجييييييي  تفيييييييوي  يخيييييييو  ليييييييه كافييييييية 

 0الصالحيات الالزمة قانونياً فى هذا الشأن  

 محتويات كراسة الشرط والمواصفات : -1

  0الشروط العامة للمناقصة 

 0الخدمة المطلوبةوع األعمال ون 

  0المواصفات الفنية 

  0العقد النموذجي 

 أعضاء اللجنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مـقدمـــــة 
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 عابدين  -( ميدان الجمهورية  7العنوان )

                            23924861ف :     –إدارة التعاقدات   ت 

 

 

 

 

 

 

 محاية املنافسة  -1
ي حيييييا  تقيييييوم محافظييييية القييييياهرة بة ايييييار جهييييياز حمايييييية المنافسييييية ومنييييي  الممارسيييييات االحتكاريييييية فييييي

اشيييييرة أو مبميييييا إذا تبيييييين لهيييييا وجيييييود اتفييييياق أو تعاقيييييد أو تبييييياد  معلوميييييات بصيييييورة مباشيييييرة أو ريييييير 

ميييييين المختصييييييين أو ريييييييرهم ميييييين المييييييوظفين  أيتنسيييييييق ميييييين  ييييييال  الغييييييير سييييييواء كييييييان ذليييييي  بييييييين 

ن مييييي  بالجهييييية وصييييياح  العاييييياء أو بيييييين أصيييييحاق العاييييياءات فيميييييا بيييييينهم أو رييييييرهم مييييين المتعييييياملي

 الجهة بحس  األحوا  

 :وعلى الجان  األ ر يج  على الشركات المتنافسة إبالغ الجهات المختصة فورا عن  

أي تصيييييييرف ريييييييير قيييييييانوني أو ريييييييير مشيييييييروا مييييييين قبيييييييل أي موظيييييييف أو جهييييييية مييييييين الجهيييييييات ذات  -

راءات الصيييييلة بتنفييييييذ هيييييذ  المناقصييييية ق مييييين شيييييأنه التيييييأثير بارييييييق مباشييييير أو ريييييير مباشييييير فيييييي إجييييي

أو  المناقصيييييية  نظييييييير الحصييييييو  علييييييى مزايييييييا مالييييييية أو أييييييية مزايييييييا أ ييييييرا  أو أي ترتييييييي  مباشيييييير

 بغرة تحقيق مصلحة شخصية أو هدف رير مشروا رير مباشر بين أي من األطراف 

  القوانين واللوائح المنظمة بالمناقصة -2

  الجهات العامة الصادرالمناقصة العامة ألحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها  تخض  هذ 

 والئحته التنفيذية ق  2018( لسنة 182بالقانون رقم )        

 ( لسييييييينة 5القيييييييانون رقيييييييم )العقيييييييود الحكوميييييييية تفضييييييييل المنتجيييييييات المصيييييييرية فيييييييى فيييييييي شيييييييأن  2015

قابييييييل موالئحتييييييه التنفيذييييييية ويمكيييييين تحميييييييل صييييييورة استرشييييييادية ميييييين القييييييوانين  المشييييييار إليهييييييا بييييييدون 

ودون أدنيييييييييييييى مسييييييييييييي ولية عليييييييييييييى المحافظييييييييييييية مييييييييييييين  يييييييييييييال  بوابييييييييييييية التعاقيييييييييييييدات العامييييييييييييية  

www.etenders.gov.eg)) 

 2020لعام  200لقانون رقم وأحكام قانون  دعم األشخاص ذوي اإلعاقة الصادر با  

    بشأنه نص م يردلكما يسرا بشأن التعاقد كافة القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بموضوا المناقصة فيما 

  0لهما  مكملهوفي العقد وكراسة الشروط والمواصفات ق وتعتبر هذ  األحكام جزءاً ال يتجزأ من الكراسة والعقد 

 أعضاء اللجنة

 

 

 

 امة ـــعروط الـــــشال
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 عابدين  -( ميدان الجمهورية  7العنوان )

                            23924861ف :     –إدارة التعاقدات   ت 

 

 

 

 ة تقديم العااء :  لغ -3

 كراسةةةةةةةة الشةةةةةةةروط والمواصةةةةةةةفات والعقةةةةةةةود فةةةةةةةياللغةةةةةةةة العربيةةةةةةةة هةةةةةةةي اللغةةةةةةةة المعتمةةةةةةةدة 

وجميةةةةةةةض المحارةةةةةةةر والمراسةةةةةةةالت وتيرهةةةةةةةا مةةةةةةةن المسةةةةةةةتندات ذات الصةةةةةةةلة بمورةةةةةةةوع 

ى وفةةةةةى تالةةةةةة تقةةةةةديم مسةةةةةتند بةةةةةإل لغةةةةةة   ةةةةةرل يتعةةةةةين ترجمتةةةةة   لةةةةة –الطةةةةةرت والتعاقةةةةةد 

 يالعربةةةةةويعتبةةةةةر الةةةةةن   –ب معتمةةةةةد اللغةةةةةة العربيةةةةةة عةةةةةن طريةةةةةق مقةةةةةدم العطةةةةةاء مةةةةةن م تةةةةة

  0تالة اال تالف  و االلتباس في المضمون  فيهو المعول علي  

 الشكاوا : -4
نظةةةةةةيم تفةةةةةةي تالةةةةةةة مخالفةةةةةةة جهةةةةةةة الطةةةةةةرت ل راسةةةةةةة الشةةةةةةروط والمواصةةةةةةفات  و ألت ةةةةةةام قةةةةةةانون      

ق لصةةةةةةاتب التعاقةةةةةةدات التةةةةةةي تبرمهةةةةةةا الجهةةةةةةات العامةةةةةةة والئحتةةةةةة  التنفيذيةةةةةةة سةةةةةةالفي الةةةةةةذكر  يحةةةةةة

 اول عطةةةةةةةاء التقةةةةةةةدم بشةةةةةةة ول  لةةةةةةةي  دارة التعاقةةةةةةةدات بالجهةةةةةةةة ا داريةةةةةةةة  و  لةةةةةةةي م تةةةةةةةب  ةةةةةةةال

 ر بشةةةةةةإنهاالتعاقةةةةةةدات العموميةةةةةةة التةةةةةةابض لةةةةةةواارة الماليةةةةةةة   ويةةةةةةتم فحةةةةةة  الشةةةةةة ول واتخةةةةةةاذ قةةةةةةرا

قةةةةةةدم الت –وفقةةةةةةا لوت ةةةةةةام وا جةةةةةةراءات الةةةةةةواردة ل ةةةةةة  ذ   ةةةةةةإن فةةةةةةي المناقصةةةةةةة محةةةةةة  الطةةةةةةرت 

 بخصةةةةةةوج    اجةةةةةةراء مةةةةةةن اجةةةةةةراءات التعاقةةةةةةد وفةةةةةةيالةةةةةةي محافظةةةةةةة القةةةةةةاهرة بشةةةةةة وا  كتابةةةةةةة 

با ةةةةةةرة ذات الوقةةةةةةر ا طةةةةةةار م تةةةةةةب  ةةةةةة او  التعاقةةةةةةدات العموميةةةةةةة التةةةةةةابض لةةةةةةواارة الماليةةةةةةة م

شةةةةة وا  بصةةةةةورة منهةةةةةا واذا لةةةةةم يفصةةةةة  فيهةةةةةا بمعرفةةةةةة المحافظةةةةةة ي ةةةةةون لةةةةة  الحةةةةةق فةةةةةي التقةةةةةدم ب

 الي الم تب وذلك قب  اللجوء الي جهات القضاء 

امةةةةةة  مةةةةةةض وم تةةةةةةب  ةةةةةة او  التعاقةةةةةةدات العموميةةةةةةة المةةةةةةذكور فةةةةةةي التع وتلتةةةةةةفم محافظةةةةةةة القةةةةةةاهرة   

تبرمهةةةةةةا  ( مةةةةةةن قةةةةةةانون تنظةةةةةةيم التعاقةةةةةةدات التةةةةةةي5ت ةةةةةةام المةةةةةةادة رقةةةةةةم )الطبقةةةةةةاً تلةةةةةةك الشةةةةةة او  

( مةةةةةةةةةن الئحتةةةةةةةةة  6  والمةةةةةةةةةادة ) 2018لسةةةةةةةةةنة  182الجهةةةةةةةةةات العامةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةادرة بالقةةةةةةةةةانون 

 لةةةةةةةي م تةةةةةةةب  ةةةةةةة اولالتنفيذيةةةةةةةة  المشةةةةةةةار  ليهمةةةةةةةا فةةةةةةةي تالةةةةةةةة وجةةةةةةةود  ةةةةةةة و  يةةةةةةةتم تقةةةةةةةديمها  

ات علةةةةةةي التعاقةةةةةدات الح وميةةةةةةة بةةةةةواارة الماليةةةةةةة للنظةةةةةر والبةةةةةةر فةةةةةي الشةةةةةة و  وتسةةةةةوية الخالفةةةةةة

  -ان يتم تقديم الش و  للم تب المذكور وفقا للمواعيد اآلتية :

 المدة المسموت بها الحالـــــــــــــــــة م

  او  متعلقة بإجراءات الطرت وكراسة  1

 الشروط 

 د لفض المظاريف الفنية بسبعةقب  الموعد المحد

  يام عم  علي االق  

 ياما الل المدة القانونية المحددة بالقانون سبعة    او  متعلقة بالبر الفني 2

 من تاريخ اال طار بالبر الفني 

قب  الموعد المحدد للتعاقد بيومي عم  علي    او  متعلقة بالبر المالي   3

 االق 

اءات التعاقد تيف   او  متعلقة بد ول  جر 4

 التنفيذ 

يتم تقديمها بعد يومي عم  علي االكثر من 

 صدور القرار الذ  يتضرر في  الشاكي  

 أعضاء اللجنة 
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 عابدين  -( ميدان الجمهورية  7العنوان )

                            23924861ف :     –إدارة التعاقدات   ت 

 

 

 

  الموافقة على الشروط : -5

يقةةةةةةةر صةةةةةةةاتب العطةةةةةةةاء بموافقتةةةةةةة  علةةةةةةةى كافةةةةةةةة الشةةةةةةةروط والمواصةةةةةةةفات  الةةةةةةةواردة   

يعتبةةةةةةر ئحتةةةةةة  التنفيذيةةةةةةة  وو ال 2018لسةةةةةةنة  182بال راسةةةةةةة وكةةةةةةذلك ات ةةةةةةام القةةةةةةانون 

 قبةةةةة  منةةةةة يا ةةةةةتراك  فةةةةةي المناقصةةةةةة وسةةةةةداد التةةةةةإمين الم قةةةةةر  قةةةةةراراً منةةةةة  بةةةةةذلك   وال 

 0بعد رسو المناقصة  الف ذلك 

و ن  ويقةةةةةةر صةةةةةةاتب العطةةةةةةاء الفةةةةةةائف بةةةةةةإن العنةةةةةةوان المبةةةةةةين يعةةةةةةد المحةةةةةة  المختةةةةةةار لةةةةةة    -

جةةةةةة  و منتكافةةةةةة الم اتبةةةةةات والمراسةةةةةالت التةةةةةةي تنرسةةةةة   و يعلةةةةةن عليةةةةةةة ت ةةةةةون صةةةةةحيحة 

لجهةةةةةةة ال افةةةةةةة اثارهةةةةةةا القانونيةةةةةةة   وفةةةةةةى تالةةةةةةة قيامةةةةةةة بتغييةةةةةةر عنوانةةةةةة  عليةةةةةةة   طةةةةةةار 

سةةةةةج  موصةةةةةةى عليةةةةةة وجةةةةةب من سةةةةةتلم منةةةةةة    و االداريةةةةةة بةةةةةذلك بمن ال   بعلةةةةةم الوصةةةةةول و من

  عتبةةةةةةةر الم اتبةةةةةةةات و المراسةةةةةةةالت التةةةةةةةي ترسةةةةةةة  عليةةةةةةةة العنةةةةةةةوان القةةةةةةةديم صةةةةةةةحيحة و

بةةةةةر انةةةةة  عليةةةةةة يعت الموصةةةةةي  بالبريةةةةةد منتجةةةةةة ل افةةةةةة اثارهةةةةةا القانونيةةةةةة وكةةةةة  كتةةةةةا  ارسةةةةة

 وصولة مالم يثبر ما يخالف ذلك  الميعاد المفروض في وص  في 

 لتأمينات وطريقة سدادها وردها :ا  -6

 : أوالً : التأمين الم قت 

 (جنيهاً  6000  )مبلغ م قر التإمين اليلتفم صاتب العطاء بآداء 

يةةةةةة لقةةةةةانون ( مةةةةةن الالئحةةةةةة التنفيذ31قةةةةةم )بالمةةةةةادة ر ةيسةةةةةدد  بإتةةةةةدل الصةةةةةور المحةةةةةددو     

ن تنظةةةةةةةيم التعاقةةةةةةةدات التةةةةةةةي تبرمهةةةةةةةا الجهةةةةةةةات العامةةةةةةةة سةةةةةةةالفة الةةةةةةةذكر   ويجةةةةةةةب ان ي ةةةةةةةو

مةةةةد   و مةةةةدة التةةةةإمين الم قةةةةر  صةةةةالحاً لمةةةةدة ثالثةةةةين يومةةةةا بعةةةةد انتهةةةةاء مةةةةدة سةةةةريان العطةةةةاء

 لعطةةةةةةاءاسةةةةةةريان العطةةةةةةاء   وقةةةةةةابال للتجديةةةةةةد دون الرجةةةةةةوع  لةةةةةةي مقةةةةةةدم العطةةةةةةاء   ويسةةةةةةتبعد 

        الذ  ال ي د  التإمين الم قر كامالً ومرفقاً دا   المظروف الفني      

  -اآلتية :و يتم ذل  بةحدا الصور          

  : الدفض والتحصي  االل تروني 

  بموجةةةةةةةب  طةةةةةةةا  رةةةةةةةمان صةةةةةةةادر مةةةةةةةن  تةةةةةةةد المصةةةةةةةارف المحليةةةةةةةة المعتمةةةةةةةدة تيةةةةةةةر

ر  مةةةةةر الجهةةةةةة مقتةةةةةرن بةةةةةإ  قيةةةةةد  و  ةةةةةرط وان يقةةةةةر فيةةةةة  المصةةةةةرف بإنةةةةة  يةةةةةدفض تحةةةةة

 0ا دارية المبلغ المطلو  والذ  يواال التإمين الم قر المطلو 

  صةةةةةةماً مةةةةةةن مسةةةةةةتحقات  الصةةةةةةالحة للصةةةةةةرف مةةةةةةن عمليةةةةةةات   ةةةةةةرل فةةةةةةي ذات الجهةةةةةةة 

لم قةةةةةةر اا داريةةةةةةة  و تيرهةةةةةةا وفةةةةةةى الوقةةةةةةر المحةةةةةةدد للسةةةةةةداد ويةةةةةةتم االتتفةةةةةةاظ بالتةةةةةةإمين 

 0سناد األعمال بال ام  و القبول  لحين االنتهاء من  
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اريف   و ذا انسةةةةةحب مقةةةةةةدم العطةةةةةةاء مةةةةةةن العمليةةةةةةة قبةةةةة  الميعةةةةةةاد المحةةةةةةدد لجلسةةةةةةة فةةةةةةتح المظةةةةةة -

 و  و  نةةةةةذارالفنيةةةةةة يصةةةةةبح التةةةةةإمين الم قةةةةةر تقةةةةةاً للجهةةةةةة ا داريةةةةةة دون تاجةةةةةة  لةةةةةي تنبيةةةةة   

 رر االلتجاء  لي القضاء  و اتخاذ  ية  جراءات  و  قامة الدلي  علي تدوث ر

 عااءاتصورة رد التأمين الم قت لمقدمي ال 

ء يةةةةةةرد التةةةةةةإمين الم قةةةةةةر  لةةةةةةي  صةةةةةةحا  العطةةةةةةاءات تيةةةةةةر المقبولةةةةةةة فنيةةةةةةا فةةةةةةور انتهةةةةةةا -

 0تم اداؤها بها  التيبذات الوسيلة  جميض  جراءات مرتلة البر الفني

 هائي : التأمين الن -ثانياً: 

عقةةةةةد % مةةةةةن قيمةةةةةة ال5علةةةةةى صةةةةةاتب العطةةةةةاء الفةةةةةائف  ن يةةةةة دل التةةةةةإمين النهةةةةةائي بنسةةةةةبة 

د تبةةةةةد  مةةةةةن اليةةةةةوم التةةةةةالي   طةةةةةار   بقبةةةةةول عطائةةةةة  ويسةةةةةد ةةةةةالل عشةةةةةرة  يةةةةةام عمةةةةة  

ة ( مةةةةةةةن الالئحةةةةةةة82الطةةةةةةةرو المنصةةةةةةةوج عليهةةةةةةةا بالمةةةةةةةادة ) يالتةةةةةةةإمين النهةةةةةةةائي بإتةةةةةةةدي

 0التنفيذية المشار اليها 
  -و يتم ذل  بةحدا الصور اآلتية : 

  0الدفض والتحصي  االل تروني 

 يةةةةةر مقتةةةةةرن بةةةةةإ  قيةةةةةد بموجةةةةةب  طةةةةةا  رةةةةةمان صةةةةةادر مةةةةةن  تةةةةةد المصةةةةةارف المحليةةةةةة المعتمةةةةةدة ت

   و  ةةةةةةرط وان يقةةةةةةر فيةةةةةة  المصةةةةةةرف بإنةةةةةة  يةةةةةةدفض تحةةةةةةر  مةةةةةةر الجهةةةةةةة ا داريةةةةةةة المبلةةةةةةغ المطلةةةةةةو

 0والذ  يواال التإمين النهائي المطلو 

  صةةةةةةماً مةةةةةةن مسةةةةةةتحقات  الصةةةةةةالحة للصةةةةةةرف مةةةةةةن عمليةةةةةةات   ةةةةةةرل فةةةةةةي ذات الجهةةةةةةة ا داريةةةةةةة  و 

ناد اء مةةةةةن  سةةةةةهةةةةةائي لحةةةةةين االنتهةةةةةتيرهةةةةةا وفةةةةةى الوقةةةةةر المحةةةةةدد للسةةةةةداد ويةةةةةتم االتتفةةةةةاظ بالتةةةةةإمين الن

اقةةةةةدة هةةةةةة المتعاألعمةةةةةال بال امةةةةة  و القبةةةةةول    وفةةةةةى تالةةةةةة عةةةةةدم  دائةةةةة  فةةةةةي المهلةةةةةة المحةةةةةددة جةةةةةاا للج

 بموجةةةةةةب   طةةةةةةار ب تةةةةةةا  يرسةةةةةة  لةةةةةة  بخدمةةةةةةة البريةةةةةةد السةةةةةةريض   عةةةةةةن طريةةةةةةق الهيئةةةةةةة القوميةةةةةةة –

ل تةةةةةةواذات الوقةةةةةةر بالبريةةةةةةد االل ترونةةةةةةي  و الفةةةةةةاك  بحسةةةةةةب األللبريةةةةةةد مةةةةةةض تعفيةةةةةةف  فةةةةةةي 

قةةةةةدمي م جةةةةةراء   ةةةةةر    لغةةةةةاء العقةةةةةد  و تنفيةةةةةذ  بواسةةةةةطة  تةةةةةد    ودون تاجةةةةةة التخةةةةةاذ 

 0العطاءات التالية لعطائ  بحسب ترتيب  ولوياتها 

يةةةةةرد   العقةةةةةد و وي ةةةةةون التةةةةةإمين النهةةةةةائي رةةةةةامناً لتنفيةةةةةذ العقةةةةةد وسةةةةةارياً تتةةةةةي انتهةةةةةاء مةةةةةدة

 صم . كامالً فور انتهاء مدة العقد  ذا لم تحدث مخالفات تستوجب الخ

ددة   واذا لةةةةةةم يةةةةةة د صةةةةةةاتب العطةةةةةةاء الفةةةةةةائف التةةةةةةإمين النهةةةةةةائي  ةةةةةةالل المهلةةةةةةة المحةةةةةة 

اءات جةةةةةةاا   للجهةةةةةةة ا داريةةةةةةة  لغةةةةةةاء العقةةةةةةد  و تنفيةةةةةةذ  بواسةةةةةةطة  تةةةةةةد مقةةةةةةدمي العطةةةةةة

  0التالية لعطائ  بحسب ترتيب  ولوياتها 

   ً  وفةةةةةةي جميةةةةةةض تةةةةةةاالت عةةةةةةدم سةةةةةةداد التةةةةةةإمين النهةةةةةةائي يصةةةةةةبح التةةةةةةإمين الم قةةةةةةر تقةةةةةةا

بةةةةين  ن تا داريةةةةة   كمةةةةا ي ةةةةون لهةةةةا  ن تخصةةةةم قيمةةةةة كةةةة   سةةةةارة تلحةةةةق بهةةةةا  ذا  للجهةةةةة

ا صةةةةةاتب العطةةةةةاء هةةةةةو المتسةةةةةبب فيهةةةةةا وذلةةةةةك مةةةةةن  ل مبةةةةةالغ مسةةةةةتحقة  و تسةةةةةتحق لةةةةةديه

رل وفةةةةى تالةةةةة عةةةةدم كفايتهةةةةا تلجةةةةإ  لةةةةى  صةةةةمها مةةةةن مسةةةةتحقات  لةةةةدل جهةةةةة  داريةةةةة   ةةةة

ليةةةة  فةةةةي الرجةةةةوع ع  يةةةةا كةةةةان سةةةةبب االسةةةةتحقاو   وذلةةةةك كلةةةة  مةةةةض عةةةةدم ا  ةةةةالل بحقهةةةةا

  0قضائياً بما لم تتم ن من استيفائ  من تقوو بالطريق ا دار  

 أعضاء اللجنة 
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 ت : صالحية سريان العااءا -7

فةةةةةةة ) تبقةةةةةةى العطةةةةةةاءات نافةةةةةةذة المفعةةةةةةول و تيةةةةةةر جةةةةةةائف الرجةةةةةةوع فيهةةةةةةا مةةةةةةن وقةةةةةةر تصةةةةةةديرها بمعر

ة   ويةةةةةتم مظةةةةةاريف الفنيةةةةةتبةةةةةد  مةةةةةن التةةةةةاريخ المحةةةةةدد لفةةةةةتح ال لميييييدة تسيييييعون يوميييييا مقةةةةةدميها وذلةةةةةك 

  طةةةةةار البةةةةةر واأل طةةةةةار بالترسةةةةةية قبةةةةة  انتهةةةةةاء مةةةةةدة سةةةةةريان العطةةةةةاءات   فةةةةةادا تعةةةةةذر البةةةةةر وا

ن مةةةةةةد مةةةةةةدة سةةةةةةريا –بعةةةةةةد موافقةةةةةةة السةةةةةةلطة المختصةةةةةةة  –بالترسةةةةةةية قبةةةةةة  ذلةةةةةةك   كةةةةةةان للمحافظةةةةةةة 

ءات العطةةةةةاءات ومةةةةةةدة صةةةةةةالتية التةةةةةةإمين الم قةةةةةةر لمةةةةةةدة مناسةةةةةةبة   ويجةةةةةةب   طةةةةةةار مقةةةةةةدمي العطةةةةةةا

مةةةةاً علةةةةي بةةةةذلك علةةةةي ان يةةةةتم ذلةةةةك كلةةةة  قبةةةة  انتهةةةةاء مةةةةدة سةةةةريان العطةةةةاءات بخمسةةةةة عشةةةةر يو كتابةةةةة

تإمينةةةة   األقةةةة    ويسةةةةتبعد كةةةة  عطةةةةاء لةةةةم يقبةةةة  صةةةةاتب  مةةةةد مةةةةدة سةةةةريان عطائةةةة  كتابةةةةة ويةةةةرد  ليةةةة 

  0فور انتهاء مدة سريان العطاء ( 

  -ستيفاء و استيضا  العروة الفنية :ا -8

 ةةةةةةام ض الفنيةةةةةةة المقدمةةةةةةة مةةةةةةن  صةةةةةةحا  العطةةةةةةاءات وفقةةةةةةاً لوت) يةةةةةةتم  اسةةةةةةتيفاء واستيضةةةةةةات العةةةةةةرو

هةةةةةةا الجهةةةةةةةات ( مةةةةةةن الالئحةةةةةةةة التنفيذيةةةةةةة لقةةةةةةانون تنظةةةةةةيم التعاقةةةةةةةدات التةةةةةةي تبرم67الةةةةةةواردة بالمةةةةةةادة )

 العامة سالفة الذكر ( 

جنةةةةةة سةةةةةاعد الليجةةةةوا للجنةةةةةة الفنيةةةةة بنةةةةةاء علةةةةي طلةةةةةب لجنةةةةةة البةةةةر اسةةةةةتيفاء البيانةةةةات والمسةةةةةتندات التةةةةي ت -

نةةةةةي امةةةةةور فنيةةةةةة مةةةةةن  صةةةةةحا  العطةةةةةاءات بمةةةةةا يعينهةةةةةا فةةةةةي  عةةةةةداد التقريةةةةةر الف علةةةةةي استيضةةةةةات   

تجابة ثالثةةةةةة ايةةةةةام مةةةةةن تةةةةةاريخ   طةةةةةارهم وفةةةةةي تالةةةةةة عةةةةةدم اسةةةةة اال تتجةةةةةاوالةةةةةالام وذلةةةةةك  ةةةةةالل مةةةةةدة 

ئةةةةة   ةةةةةالل صةةةةةاتب العطةةةةةاء لطلةةةةةب اسةةةةةتيفاء البيانةةةةةات  و المسةةةةةتندات الستيضةةةةةات األمةةةةةور الفنيةةةةةة بعطا

و ر وارةةةةةح اة بطلبةةةةة  اليهةةةةةا يةةةةةتم اسةةةةةتبعاد عطائةةةةة  باعتبةةةةةار  تيةةةةةالمةةةةةدة المحةةةةةددة مةةةةةن اللجنةةةةةة والمورةةةةةح

  0تير قاب  للمقارنة مض العطاءات األ رل 

 :مس و  التنفيذ بالشركة المتعاقدة  -9
                  تلتةةةةةةةةةفم الشةةةةةةةةةركة الراسةةةةةةةةةي عليهةةةةةةةةةا المناقصةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةي تنفيةةةةةةةةةذها للعقةةةةةةةةةد بتعيةةةةةةةةةين  تةةةةةةةةةد موظفيهةةةةةةةةةا  -

ليهةةةةةةا  عتنفيةةةةةةذ العقةةةةةةد وتقةةةةةةديم المسةةةةةةتندات المتفةةةةةةق  )متخةةةةةةذ  القةةةةةةرار ( وذلةةةةةةك للتنسةةةةةةيق معةةةةةة  بشةةةةةةإن

                                   0بموجب تفويض رسمي لهذا الموظف من الشركة

 كراسة الشروط  -10

صةةةةةةفات تلتةةةةةةفم الشةةةةةةركة المتقدمةةةةةةة  بتقةةةةةةديم النسةةةةةةخة األصةةةةةةلية مةةةةةةن كراسةةةةةةة الشةةةةةةروط والموا

عتبةةةةةةةر ذلةةةةةةةك قبةةةةةةةوال مةةةةةةةن موقعةةةةةةةة ومختومةةةةةةةة بخةةةةةةةاتم الشةةةةةةةركة وعليهةةةةةةةا طةةةةةةةابض الشةةةةةةةهيد وي

 الشةةةةةةركة ب ةةةةةة  مةةةةةةا ورد فيهةةةةةةا وتعتبةةةةةةر كراسةةةةةةة الشةةةةةةروط والمواصةةةةةةفات جةةةةةةفءا ال يتجةةةةةةف 

امةةةةةر  صةةةةةدر اليهةةةةةابةةةةةين الجهةةةةةة المتعاقةةةةةدة وبةةةةةين الشةةةةةركة التةةةةةي سيمةةةةةن العقةةةةةد الةةةةةذ  سةةةةةيوقض 

قيييييييي وجهييييييياز تشيييييييغيل نف تورييييييييد أدوات نظافييييييية لليييييييديوان العيييييييام وإدارة شيييييييرطة المرافيييييييق

ا مةةةةةةيعتةةةةةةد بةةةةةةإ  تعةةةةةةدي  فةةةةةةي ال راسةةةةةةة بسةةةةةةبب  وال 2022/2023للعييييييام المييييييالي  للسيييييييارات

 0تدون  الشركة المتقدمة من ا تراطات 

 أعضاء اللجنة 
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 تقديم العااء : -11

 تقةةةةةةةةةدم العطةةةةةةةةةاءات  دارة التعاقةةةةةةةةةدات بةةةةةةةةةديوان عةةةةةةةةةام محافظةةةةةةةةةة القةةةةةةةةةاهرة   مةةةةةةةةةن    

ويض الةةةةةةدال علةةةةةةي ذلةةةةةةك  و مةةةةةةن  صةةةةةةحابها  و مةةةةةةن يفورةةةةةةون   ةةةةةةريطة تقةةةةةةديم التفةةةةةة

وكالئهةةةةةةةم   وذلةةةةةةةك علةةةةةةةي نمةةةةةةةوذم العطةةةةةةةاء المةةةةةةةدرم بال راسةةةةةةةة والمختةةةةةةةوم بخةةةةةةةاتم 

لشةةةةةروط لالمحافظةةةةةة   موقعةةةةةة عليهةةةةةا مةةةةةن  صةةةةةحابها باللغةةةةةة العربيةةةةةة   ومعةةةةةدة وفقةةةةةاً 

ات المحةةةةةةةددة بال راسةةةةةةةة وألت ةةةةةةةام قةةةةةةةانون تنظةةةةةةةيم التعاقةةةةةةةدات التةةةةةةةي تبرمهةةةةةةةا الجهةةةةةةة

 ذكر العامة والئحت  التنفيذية سالفي ال

للعةةةةةةةرض  تةةةةةةةدهما للعةةةةةةةرض الفنةةةةةةةي واأل ةةةةةةةر  يقيييييييدم العاييييييياء فيييييييي مظيييييييروفين مغلقيييييييين

   المةةةةةالي ويجةةةةةب  ن يثبةةةةةر علةةةةةي كةةةةة  مةةةةةن مظروفةةةةةي العطةةةةةاء الفنةةةةةي والمةةةةةالي نوعةةةةة  مةةةةةن الخةةةةةارم

مةةةةةض ورةةةةةض المظةةةةةروفين دا ةةةةة  مظةةةةةروف مغلةةةةةق بطريقةةةةةة مح مةةةةةة يورةةةةةح اسةةةةةم محافظةةةةةة القةةةةةاهرة 

مةةةةةةةالي لةةةةةةة  المظةةةةةةةروف الفنةةةةةةةي والمظةةةةةةةروف الوعنةةةةةةةوان  دارة التعاقةةةةةةةدات   ومةةةةةةةا يفيةةةةةةةد  ن مةةةةةةةا بدا 

ب للعمليةةةةةةة الواجةةةةةةب ذكةةةةةةر اسةةةةةةمها ورقمهةةةةةةا وتةةةةةةاريخ جلسةةةةةةة فةةةةةةتح المظةةةةةةاريف الفنيةةةةةةة واسةةةةةةم صةةةةةةات

ن طريةةةةةق عةةةةةالعطةةةةةاء   وتسةةةةةلم العطةةةةةاءات قبةةةةة  الموعةةةةةد المحةةةةةدد لفةةةةةتح المظةةةةةاريف الفنيةةةةةة باليةةةةةد  و 

 0البريد السريض من  الل الهيئة القومية للبريد

المنعقدة  ة العامةلعلنياة بإدارة التعاقدات في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بالجلسة وي ون فتح المظاريف الفني -

ن يرتب من وذلك بحضور م 2022/ 12/  13 الموافق الثالثاءيوم   مبني الغربي بديوان عام المحافظة بال

لدال اويض م التف صحا  العطاءات الذين يجوا لهم تفويض من يرون  لحضور الجلسة بدالً منهم  ريطة تقدي

الئحة التنفيذية من ال 69 لي  62علي ذلك   علي  ن يتبض في  إن البر الفني ا جراءات المحددة بالمواد من 

 0لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والئحت  التنفيذية سالفة الذكر 

 أعضاء اللجنة 
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 المناقصة ثناء إجراءات أالمراسالت  -12
تم الةةةةذ  سةةةةي يقةةةةر صةةةةاتب العطةةةةاء بةةةةإن العنةةةةوان المبةةةةين بةةةةاألوراو الرسةةةةمية المقدمةةةةة منةةةة  هةةةةو العنةةةةوان

وجةةةةةةة   و مراسةةةةةةةلت  عليةةةةةةة    وان  جميةةةةةةةض الم اتبةةةةةةةات والمراسةةةةةةةالت وا عالنةةةةةةةات وا  طةةةةةةةارات التةةةةةةةي ت

تالةةةةةةة  ترسةةةةةة   و تعلةةةةةةن  و تخطةةةةةةر عليةةةةةة  صةةةةةةحيحة ونافةةةةةةذة ومنتجةةةةةةة ل افةةةةةةة  ثارهةةةةةةا القانونيةةةةةةة   وفةةةةةةي

علةةةةةةم تغييةةةةةةر هةةةةةةذا العنةةةةةةوان يلتةةةةةةفم بإ طةةةةةةار محافظةةةةةةة القةةةةةةاهرة بةةةةةةالعنوان الجديةةةةةةد بخطةةةةةةا  مسةةةةةةج  ب

ر الوصةةةةةةةةول و ال اعتبةةةةةةةةرت كافةةةةةةةةة الم اتبةةةةةةةةات والمراسةةةةةةةةالت و ا عالنةةةةةةةةات علةةةةةةةةي عنوانةةةةةةةة  المةةةةةةةةذكو

  ومراسةةةةةالت كةةةةةون جميةةةةةض م اتباتةةةةة  صةةةةةحيحة ونافةةةةةذة ومنتجةةةةةة ل افةةةةةة  ثارهةةةةةا القانونيةةةةةة  ويلتةةةةةفم بةةةةةإن ت

حافظةةةةةةةة مباللغةةةةةةةة العربيةةةةةةةة وان يسةةةةةةةلمها  لةةةةةةةي  دارة التعاقةةةةةةةدات بةةةةةةةديوان عةةةةةةةام و  طاراتةةةةةةة  م توبةةةةةةةة 

ن طريةةةةةق البريةةةةةد ( ميةةةةةدان الجمهوريةةةةةة عابةةةةةدين  و  رسةةةةةالها عةةةةة7القةةةةةاهرة   مةةةةةا باليةةةةةد بةةةةةالعنوان التةةةةةالي )

 0( 23924861السريض من  الل الهيئة القومية للبريد  و بالفاك  على رقم )

لمتبادلةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةن والةةةةةةةةةي الجهةةةةةةةةةات ا داريةةةةةةةةةة اسةةةةةةةةةالت يجةةةةةةةةةب ان ت ةةةةةةةةةون كافةةةةةةةةةة الم اتبةةةةةةةةةات والمرا -

 والمتعةةةةةةةةاملين والمتعاقةةةةةةةةدين معهةةةةةةةةا بمةةةةةةةةا فةةةةةةةةي ذلةةةةةةةةك ا  طةةةةةةةةارات والقةةةةةةةةرارات ومحارةةةةةةةةر الجلسةةةةةةةةات

وتيرهةةةةةةا م توبةةةةةةة بشةةةةةة   يم ةةةةةةن الرجةةةةةةوع  ليةةةةةة  التقةةةةةةا علةةةةةةي ان ت ةةةةةةون صةةةةةةادرة مةةةةةةن األ ةةةةةةخاج 

إيصةةةةةال ب مةةةةةا المفةةةةةوض لهةةةةةم ذلةةةةةك مةةةةةن الطةةةةةرفين ويجةةةةةب االتتفةةةةةاظ بمةةةةةا يثبةةةةةر تسةةةةةليمها وي ةةةةةون تبادلهةةةةةا 

 0موقض بالتسليم  و  رسالها عن طريق البريد  و بالفاك   و بااليمي 

فةةةةةةي تالةةةةةةة تغييةةةةةةر    مةةةةةةن الطةةةةةةرفين لمقةةةةةةر  المحةةةةةةدد فةةةةةةي العقةةةةةةد يلتةةةةةةفم بإ طةةةةةةار الطةةةةةةرف اآل ةةةةةةر و-

 0بالتغيير مسبقاً وقب   مسة عشر يوما علي األق  من تدوث التغيير 

 حظر تعديل العااء :   -13      
لمظةةةةةاريف الفنيةةةةةة ال يعتةةةةةد بةةةةةإ  عطةةةةةاء  و تعةةةةةدي  فيةةةةة  يةةةةةرد بعةةةةةد الموعةةةةةد المحةةةةةدد لجلسةةةةةة فةةةةةتح ا              

 ويحظةةةةةةر التعةةةةةةدي  فةةةةةةي اسةةةةةةعار العطةةةةةةاءات المقدمةةةةةةة بعةةةةةةد هةةةةةةذا الموعةةةةةةد ويسةةةةةةرل هةةةةةةذا الحظةةةةةةر

 0على  صاتب العطاء الفائف 

 التناز  عن العقد :  -14     
لةةةةةك ذا   ومةةةةةض ال يجةةةةةوا للمتعاقةةةةةد التنةةةةةاال عةةةةةن العقةةةةةد  و عةةةةةن المبةةةةةالغ المسةةةةةتحقة لةةةةة  كلهةةةةةا  و بعضةةةةةه

ة يجةةةةةةةوا  ن يتنةةةةةةةاال عةةةةةةةن تلةةةةةةةك المبةةةةةةةالغ ألتةةةةةةةد البنةةةةةةةو   و الشةةةةةةةركات الماليةةةةةةةة تيةةةةةةةر المصةةةةةةةرفي

المةةةةةةر   لهةةةةةةا بمفاولةةةةةةة النشةةةةةةاط فةةةةةةي جمهوريةةةةةةة مصةةةةةةر العربيةةةةةةة   وي تفةةةةةةي فةةةةةةي هةةةةةةذ  الحالةةةةةةة 

 ا ال يخةةةةةة ا  ةةةةةةالل بمسةةةةةةئولية المتعاقةةةةةةد عةةةةةةن تنفيةةةةةةذ العقةةةةةةد   كمةةةةةة بتصةةةةةةديق البنةةةةةةك  و الشةةةةةةركة دون

 0قبول نفول  عن المبالغ المستحقة ل  بما ي ون للجهة ا دارية قبل  من تقوو 

 أعضاء اللجنة 
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 آلية المناقصة -15
 ة للوصةةةةةولتتةةةةةولى لجنةةةةةة المناقصةةةةةة فةةةةةتح المظةةةةةاريف الماليةةةةةة للعةةةةةروض المقبولةةةةةة فنيةةةةةاً  فةةةةةي المناقصةةةةة

 ضةةةةة  الشةةةةةروط واقةةةةة  األسةةةةةعار وذلةةةةةك بعةةةةةد توتيةةةةةد    سةةةةة  المقارنةةةةةة بةةةةةين العةةةةةروض مةةةةةن جميةةةةةضألف

 م الترسةةةةةيةبةةةةةين محافظةةةةةة القةةةةةاهرة وبةةةةةين مةةةةةن يةةةةةت توريةةةةةد النةةةةةواتي الفنيةةةةةة والماليةةةةةة و  صةةةةةدار  مةةةةةر ال

 0علي  من  صحا  العروض المقبولة فنياً وماليا واألق  من القيمة التقديرية 

قةةةةةة   لةةةةةةى صةةةةةةاتب العطةةةةةةاء األ توريةةةةةةد صةةةةةةدار  مةةةةةةر ال فةةةةةةي( الحةةةةةةق وللجهةةةةةةة ا داريةةةةةةة ) المحافظةةةةةةة  

 0سعرا واألفض   روطاً والذ  تم الترسية علي  

 الصادر من محافظة القاهرة توريد طبقا ألمر ال  كمياتال -16
رة لعييييييام وإداأدوات نظافيييييية للييييييديوان ا بتوريةةةةةةدتلتةةةةةةفم الشةةةةةةركة التةةةةةةي يةةةةةةتم الترسةةةةةةية عليهةةةةةةا بالقيةةةةةةام 

ألمةةةةةةةر طبقةةةةةةةا  2022/2023للعييييييام الميييييييالي  غيل نفقيييييييي للسيييييييياراتوجهييييييياز تشيييييي شييييييرطة المرافيييييييق

فقةةةةةا طلوبةةةةةة والم عةةةةةدادطبقةةةةةا لو توريةةةةةدالصةةةةةادر  ليهةةةةةا مةةةةةن المحافظةةةةةة ويةةةةةتم  صةةةةةدار  مةةةةةر ال  توريةةةةةدال

 0المواصفات الفنية تتياجات وما جاء ب راسة الشروط ولال

 التقييم الفني للعااءات :  -17
 0االلتفام بالمواصفات الفنية المطروتة  -1

 االلتفام بتقديم المستندات المطلوبة  -2

  0سابقة اعمال لذات العملية المطروتة -3

نظافةةةةةة  توريةةةةةد  دواتتةةةةةتم المقارنةةةةةة والمفارةةةةةلة الماليةةةةةة بةةةةةين العةةةةةروض المقدمةةةةةة علةةةةةى اسةةةةةعار  -4

 2022/2023للديوان العام و دارة  رطة المرافق للعام المالي 

 ة ل   بند للتقييم علي اساسهاااللتفام بتقديم عين -5

 مدة تنفيذ العقد  -81
دار التالي  ص من اليومتبد   ) سبوعينيلتفم الراسى علي  المناقصة بتوريد االصناف مح  التعاقد  الل      

  وامر التوريد الصادرة من المحافظة 

 الفحص واالستالم :  -19
ة المستفيد طار الجهاتمتعاقدة بإ يتم  الفح  بمعرفة لجنة فنية تش لها محافظة القاهرة    وتلتفم الشركة ال      

وف لتي سا طياً بمواعيد وتواريخ تسليم األصناف على  ن ترفق بإ طارها صورة من مستندات االستالم 

قا وصناف طبدة  ليتم االستالم بناء علي  لتال ى ال معوقات  دارية تحول دون االستالم في المواعيد المحد

ات سمية للجهم  الرالتوريد على  ن يتم التوريد  الل  يام ومواعيد العللشروط الفنية كما ورد بالعقد و مر 

 0المستفيدة 

 أعضاء اللجنة
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 مس ولية الشركة عن أعمالها -02
ى  تم الت  ت ون الشركة مسئولة عن األررار التي قد تترتب على وجود  ل عيو  فنية بادوات  النظافة

 0حدث من  ررار بسبب هذ  العيو  توريدها وتتحم  كام  المسئولية عما ي

  ون دة تحول وسيتم تحمي  الشركة بالمصاريف التي ستتحملها الجهة ا دارية اذا  ظهرت   ل عيو  فني   

 0استخدام األدوات ال تابية    

 في تالة وللشركة  ت ون الشركة مسئولة عن التوريد طبقاً لشروط التعاقد الواردة في  مر التوريد الصادر   

ائح ين و اللولقواناالتإ ير في تنفيذ ما ورد باألمر يتم اتتسا  ترامة تإ ير بالنسب المنصوج وفقاً ألت ام 

 المعمول بها في ذات الصلة   

 

 تقديم الفواتير وطريقة السداد :  -12

داد س ويتم لن يتم صرف دفعات مقدمة للشركات المتعاقد معها وسيتم استبعاد العطاءات التي تشترط ذلك

ل ثالثون ى  الثمن األصناف للشركة التي يتم الترسية عليها بعد  تمام  جراءات الفح  واالستالم وذلك ف

روني مض الل تيوما من تاريخ الفح  والقبول واالعتماد بمعرفة الجهات المستفيدة وذلك عن طريق الدفض ا

دفض مستحقاتها عن طريق ال تقديم رقم تسا  الشركة الراسى عليها بخطا  معتمد من البنك بسداد

 0االل تروني 

 

 إلغاء المناقصة:  -22
  لمصلحة   تضر اللمحافظة الحق في  لغاء المناقصة قب  البر فيها  ذا استغني عنها نهائيا  و  ذا اق       

 ت رمها الجها( من قانون تنظيم التعاقدات التي تب37العامة ذلك وفقاً لوت ام الواردة بالمادة )       

  نهاء لية والعامة سالف الذكر وكذلك في تالة صدور قرارات سيادية من الدولة تستوجب  لغاء العم       

  0 التعاقد المبرم       

 تعديل الشروط والمواصفات - 32
لفنية ريف اللمحافظة الحق في  د ال  تعديالت علي كراسة الشروط والمواصفات قب  ميعاد فتح المظا      

بهذ   ل راسة يام على األق   ذا اقتضر المصلحة العامة ذلك   علي  ن يتم   طار من قاموا بشراء ابسبعة 

ندات ف  من مست يتجالتعديالت  الل ثالثة  يام من تاريخ  جراء التعديالت   بحيث تعتبر تلك التعديالت جفءاً ال

تنظيم التعاقدات  ( من قانون19 بالمادة )المناقصة وملفم  لمقدمي العطاءات   وذلك علي النحو المبين تفصيالً 

 التي تبرمها الجهات العامة سالف الذكر

 التأ ير في تنفيذ العقد:  -42
ن العةةةةةةةام بتوريةةةةةةةد  دوات نظافةةةةةةةة للةةةةةةةديواتلتةةةةةةةفم الشةةةةةةةركة الراسةةةةةةةي عليهةةةةةةةا الـمناقصةةةةةةةـة   ن تقةةةةةةةـوم  -

محةةةةةةة   2022/2023للعةةةةةةةام المةةةةةةةالي  وجهةةةةةةةاا تشةةةةةةةغي  نفقةةةةةةةي للسةةةةةةةيارات و دارة  ةةةةةةةرطة المرافةةةةةةةق

 لتنفيةةةةةذ عةةةةةناطبقةةةةةا للمواعيةةةةةد المحةةةةةددة بالعقةةةةةد وبال يفيةةةةةة المتفةةةةةق عليهةةةةةا و ذا تةةةةةإ رت فةةةةةي الطةةةةةرت 

قةةةةةةانون  ( مةةةةةةن48هةةةةةذا الميعةةةةةةاد يحصةةةةةة  منهةةةةةا مقابةةةةةة  تةةةةةةإ ير بالنسةةةةةب والحةةةةةةدود المبينةةةةةةة بالمةةةةةادة )

يذيةةةةةةة المشةةةةةةار ( مةةةةةةن الئحتةةةةةة  التنف98تنظةةةةةةيم التعاقةةةةةةدات التةةةةةةي تبرمهةةةةةةا الجهةةةةةةات العامةةةةةةة   والمةةةةةةادة )

 اليهما

  عضاء اللجنة
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  صرف المستحقات المالية :   -52 
د ثمن م سدالن يتم صرف دفعات مقدمة للشركات المتعاقد معها وسيتم استبعاد العطاءات التي تشترط ذلك ويت

يوما من  الثوناألصناف للشركة التي يتم الترسية عليها بعد  تمام  جراءات الفح  واالستالم وذلك فى  الل ث

  م رقم تساتقدي   والقبول واالعتماد بمعرفة الجهات المستفيدة وذلك عن طريق الدفض االل تروني مضتاريخ الفح

 0الشركة الراسى عليها بخطا  معتمد من البنك بسداد مستحقاتها عن طريق الدفض االل تروني 

 : فسخ العقد أو التنفيذ علي الحساق -62
طبقةةةةةاً  وفةةةةةي االتةةةةةوال  سةةةةةا  الشةةةةةركة المتعاقةةةةةدةالحةةةةةق فةةةةةي فسةةةةةخ العقةةةةةد  و تنفيةةةةةذ  علةةةةةى ت للمحافظةةةةةة

برمهةةةةةةةا ت التةةةةةةةي( مةةةةةةةن قةةةةةةةانون تنظةةةةةةةيم التعاقةةةةةةةدات  51و 50للشةةةةةةةروط و االت ةةةةةةةام الةةةةةةةواردة بالمةةةةةةةادتين )

بةةةةةار التةةةةةإمين الةةةةةذكر مةةةةةض اعت سةةةةةالفيالتنفيذيةةةةةة  الئحتةةةةة ( مةةةةةن 101و 100الجهةةةةةات العامةةةةةة و المةةةةةادتين )

ذا   حقتهةةةةا ؤ سةةةةارة ت ةةةةون قةةةةد ل بةةةةإ ع عليةةةةة المسةةةةدد تقةةةةاً لهةةةةا دون ا ةةةةالل بحقهةةةةا فةةةةي الرجةةةةو النهةةةةائي

 ةةةةةرط جةةةةةوهر  مةةةةةن  ةةةةةروط  وي ةةةةةون الفسةةةةةخ  و التنفيةةةةةذ علةةةةةى تسةةةةةا  الشةةةةةركة بقةةةةةرار  بةةةةةإ   لةةةةةر 

ميةةةةةة مةةةةةن السةةةةةلطة المختصةةةةةة وتعلةةةةةن بموجةةةةةب كتةةةةةا  يرسةةةةة  بالبريةةةةةد السةةةةةريض عةةةةةن طريةةةةةق الهيئةةةةةة القو

لةةةةةةةى ألتةةةةةةةوال عللبريةةةةةةةد   مةةةةةةةض تعفيةةةةةةةف  فةةةةةةةي ذات الوقةةةةةةةر بالبريةةةةةةةد االل ترونةةةةةةةي  و الفةةةةةةةاك  بحسةةةةةةةب ا

 0عنوانها المبين بالعقد 

 محتويات المظروف الفني :-27
سةةةةةةعار ماليةةةةةةة تلتةةةةةةفم الشةةةةةةركات مقدمةةةةةةة العطةةةةةةاءات  ال يحتةةةةةةول المظةةةةةةروف الفنةةةةةةي علةةةةةةى  يةةةةةةة                

 وسيتم استبعاد    عطاء يتضمن في مظروف  الفني ذلك 

 تية :يج  أن يحتوا المظروف الفني على المستندات اال              
ئحةةةةةةةةة التنفيذيةةةةةةةةة ( مةةةةةةةن الال49و ذلةةةةةةةك بجانةةةةةةةةب المسةةةةةةةةتندات والبيانةةةةةةةات المنصةةةةةةةةوج بالمةةةةةةةةادة )               

ق منهةةةةةةا لقةةةةةةانون تنظةةةةةةيم التعاقةةةةةةدات التةةةةةةي تبرمهةةةةةةا الجهةةةةةةات العامةةةةةةة سةةةةةةالفة الةةةةةةذكر فيمةةةةةةا يتعلةةةةةة

 0بالعملية مح  المناقصة  

ي ركة ونظامهةةا األساسةةي و  ةة لها القةةانوناسةةم صةةاتب النشةةاط واسةةم الشةةهرة  ن وجةةد وصةةورة مةةن عقةةد التإسةةي  للشةة -1

ذلك ات الم يةدة لةاالسم التجار  وبيان الطبيعة القانونيةة لصةاتب العطةاء والمسةتفيد الحقيقةي منة  والمسةتند –بالمستندات 

ك عةدي    وذلةويعتد في هذا الشإن بنسخة معتمدة من عقد التـإسي  او النظةام االساسةي او هي ة  لةراس المةال وفةق ا ةر ت

 نسبة للشركاتبال

 اسم المدير او الموظف المسئول  -2

تواصةة  مةةض اسةةم المخةةول لةة  ال –البريةةد االل ترونةةي –رقةةم الفةةاك   –رقةةم التليفةةون  –المختةةار  )المحةة وسةةيلة التواصةة   -3

قةديم لاعلى العنةوان   صبحر كافة المرسالت و ال العنوان يتم   طار المحافظة بالعنوان الجديد تم تغير و ذا  المتعاملين(

 صحيحة ونافذة قانونيا 
 سارية بطاقة الرقم القومى  -4

 البطاقة الضريبة الحديثة و   ر  قرار رريبي  -5

 ) القيمة المضافة ( على المبيعاتتسجي  لدل مصلحة الضرائب  -6

 القيد فى السج  التجار  )سار  ( -7

 صورة من القيد فى السجالت التى ت ون القيد فيها واجباً قانونا تسب األتوال  -8

 رع الذلاسم البنك و المسئول الذل يتعام  معها و العنوان الذل يتعام  معها ورقم تسا  الشركة فى البنك و الف -9

 تحوي  امر الدفض علي   يتم         

 أعضاء اللجنة 
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 الموقف المالى للشركة ) القوائم المالية عن ثالث سنوات سابق  (  -10

 معها كر الجهات السابق التعاقد مض ذ ( توريد  سابقة االعمال )صور اوامر  -11

 يالتامين االبتدائي بالمظروف الفنما يفيد سداد قدم العطاء في مظروفين اتدهما فنى و اال ر مالي مغلق ويرفق ي -15

 جب تقديم بيان الش   القانوني للجهة مقدمة العطاء و المستندات الدالة على ذلك  ي -16

 اريخ جلسة فتح المظاريف الفنية يوماً  من ت90مدة سريان العطاء  – 17

 ليها طابض الشهيد وموقعة ومختومة بخاتم الشركة  عالمواصفات  ص  كراسة الشروط  و -18

 اال ترا  في بوابة التعاقدات العامة ما يفيد  تقديم  -19

 لتفم الشركة ب تابة العروض ممي ن  و لي  يدويا  ت -20

 لقةرار ائب المصةرية تنفيةذاً في منظومة الفةاتورة ا ل ترونيةة المنشةإة بمصةلحة الضةر تقديم ما يثبر بإن المتعاقد مسجالً  -21

  2021لسنة  160السيد / رئي  مجل  الواراء رقم 

 0رقيم العطاء الفني و المالي بعدد ك  صفح  موجودة على العطاء مض ذكر ا جمالي على الظرف من الخارمت -22

  سنوات قدم العطاء والميفانية  العمومية عن الثالثشإة مورحا بها المركف المالي لم هادة من المحاسب القانوني للمن -23

 لمصلحة الضرائب معتمد ومختوم   األ يرة المقدمة

 ورة عقد التإسي  وصورة جريدة الوقائض الرسمية المصرية المنشور بها عقد التإسي  لمقدم العطاءص -  24

 :  الماليالمظروف  -23
 على المستندات االتية : الماليالمظروف يجب  ن يحتول 

اقدات التي تبرمها ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم التع51بجانب المستندات والبيانات المنصوج بالمادة ) -1

 0الجهات العامة سالفة الذكر فيما يتعلق بالعملية مح  المناقصة  

 ة األسعارقائم وم والدمغات ورريبة القيمة المضافة وانالسعر األساسي بالجني  المصر    ام  كافة الضرائب والرس -2

 م ر   وموقعة  ومختومة

 فض  طا  مختوم وموقض من البنك برقم تسا  الشركة واسم البنك والفرع الذل يتم التحوي  علي  امر الد -3

ً و ق  األسعار  -4 العام  ة للديوانات نظاف دوتوريد ) فيتتم المقارنة والمفارلة المالية بين العروض المقدمة المقبولة فنيا

 (.2022/2023للعام المالي  وجهاا تشغي  نفقي للسيارات و دارة  رطة المرافق

 انون .طبقاً للق استقطاعاتلمضافة و   ا  القيمة والرسوم ورريبة األسعار  املة كافة الضرائب والدمغات  -5

 0المظروف المالى فيجداول ال ميات واألسعار تورض  -6

 تحاد الصناعات المصرية ان وجدت نسبة الم ون الصناعى المصرل الصادرة عن ا هادة استيفاء  -7

 اعضاء اللجنة
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 الشا  من سجالت المتعاقدين  :  -33
روط للمحافظةةةةةة الحةةةةةق فةةةةةي  ةةةةةطب المتعاقةةةةةد مةةةةةن سةةةةةج  المتعاقةةةةةدين معهةةةةةا فةةةةةي األتةةةةةوال وطبقةةةةةاً للشةةةةة

لعامةةةةةة والمةةةةةادة االتةةةةةي تبرمهةةةةةا الجهةةةةةات  ( مةةةةةن قةةةةةانون تنظةةةةةيم التعاقةةةةةدات50واألت ةةةةةام الةةةةةواردة بالمةةةةةادة )

 ( من الئحت  التنفيذية سالفي الذكر 100)

روط  و ـةةةةةــض الشـى جميةةةةةـعلةةةةة  و تحقةةةةةـق بنفسةةةةةـض ـبإنةةةةة   طلةةةةةصييييياح  العاييييياء المقيييييدم    يقييييير  -43

موافةةةةةةةق  انةةةةةةة الماثلةةةةةةةة و ملحقاتهةةةةةةةا و و المواصةةةةةةةفات المواصةةةةةةةفات الفنيةةةةةةةة الةةةةةةةواردة ب راسةةةةةةةة الشةةةةةةةروط 

و المناقصةةةةة لشةةةةروط التعاقةةةةد تةةةةال رسةةةة م ملةةةةة  و بإنهةةةةاانةةةةات و ملتفمةةةةاً بهةةةةا مةةةةن بيعلةةةةى مةةةةا جةةةةاء بهةةةةا 

ائيةةةةةةاً قبةةةةةةوالً نه للعمليةةةةةةة المطروتةةةةةةة د ولةةةةةة و يعتبةةةةةةر الماثلةةةةةةة عليةةةةةةة ووفقةةةةةةاً ) لنمةةةةةةوذم العقةةةةةةد المرفةةةةةةق ( 

اء بهةةةةةةا بحالتهةةةةةةا و  وصةةةةةةافها الراهنةةةةةةة وال يحةةةةةةق لةةةةةة  االعتةةةةةةراض علةةةةةةى    بنةةةةةةد  و فقةةةةةةرة ممةةةةةةا جةةةةةةلهةةةةةةا 

 ة )  دارةو انةةةةةةة  ملتةةةةةةةفم بجميةةةةةةةض المالتظةةةةةةةات  التةةةةةةةي قةةةةةةةد يبةةةةةةةديها مجلةةةةةةة  الدولةةةةةةةتاليةةةةةةةاً  و مسةةةةةةةتقبال   

ر الفتةةةةةول المختصةةةةةة ( تةةةةةال مراجعةةةةةة كراسةةةةةة الشةةةةةروط و العقةةةةةد مةةةةةض   تصةةةةةاج مجلةةةةة  الدولةةةةةة بنظةةةةة

 منااعات ذات صل  بالعملية مح  التعاقد  و العقد    

 المتوق  للعملية البرنامج الزمني  -63

 

 2022 /    / تاريخ اإلعالن

 2022 /    / اريخ جلسة فتح المظاريف الفنيةت

 2022 /    / تاريخ االنتهاء من البت الفني

 2022 /    / تاريخ فتح المظاريف المالية

 2022 /    / تاريخ االنتهاء من البت المالي

 2022 /    / تاريخ اإل اار بالترسية

  -توفير االعتماد المالي : -37

ضيييييمن  ق لتنفييييييذ عمليييييية التورييييييد محيييييل الاييييير  والتعاقيييييد وذلييييي تيييييم تيييييوفير المبلييييي  الماليييييو

العيييييييام  لكيييييييالً مييييييين اليييييييديوان 2023/  2022اإلعتميييييييادات الماليييييييية المتاحييييييية للعيييييييام الميييييييالى 

 وشرطة المرافق و جهاز تشغيل نفقي للسيارات

  -: العقد طرفياليه تسوية الخالفات و المنازعات بين  -38

( من 91ادة )طرفي العقد وفى اثناء تنفيذ  وذل  وفقاً للميتم تسوية الخالفات والمنازعات بين 

 ( 2018)( لسنة 182قانون تنظيم التعاقدات التى تجريها الجهات العامة الصادر بالقانون  )

 اعضاء اللجنة 
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 نظافة للديوان العام المالوبة لعملية شراء أدواتصناف الكميات و اال

 2022/2023للعام المالى  يل نفقي للسياراتجهاز تشغو و إدارة شرطة المرافق

 اوالً : المستهل 

 اعضاء اللجنة 

 

 الوحدة بيان م

كمية ال

 ةالمالوب

كمية ال

 ةالمالوب

كمية ال

 ةالمالوب

 

 اجمالي

كمية ال

 ةالمالوب

 
 سعر

 الصنف

الديوان  

 العام

شرطة 

 المرافق

وجهاز 

تشغيل نفقي 

 للسيارات

  2300  300 2000 بالزجاجة لتر 1 صابون سائل بالزجاجة 1

  50 50 ------ ---- جركن لتر 4صابون سائل  2

  30 30 ------ ---- جركن لتر 10صابون سائل  3

  900 ----- 100 800 بالعدد جم  125صابون تواليت  4

  700 ------- ---- 700 بالعدد جم  125صابون جلسرين  5

  700 ---- ---- 700 بالزجاجة ملم   ش  6

  1600 ------- 100 1500 زجاجةبال كلور  7

  2000 ------- ---- 2000 بالبكرة بكر 2ورق تواليت  8

 200علبة مناديل صغيرة  9

 منديل 

  2600 ------- 100 2500 بالعلبة

 300علبة مناديل كبيرة  10

 منديل 
 بالعلبة

2000 100 ------ 2100  

 جال معادن لتلمي  المعادن 11
 

10 ---- ------ 10  

  850 ---- 50 800 بالعدد ماهر حمامات بالعالقة 12

  1000 ----- ---- 1000 بالزجاجة منظف تواليت  13

  1050 --- 50 1000 بالزجاجة جرام  مللي 500فني   14

  1100 ----- 100 1000 بالزجاجة مبيد حشري  زاحف 15

  1575  75 1500 بالزجاجة طائر  حشريمبيد  16



                                                                                                                                                                                                 CAIRO GOVERNORATEحافظة القاهرة مـــ    

 الشئون المالية 
  ادارة التعاقدات 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

-16- 

 عابدين  -( ميدان الجمهورية  7العنوان )

                            23924861ف :     –إدارة التعاقدات   ت 

 

ً ثاني  ديم: المست ا

 اعضاء اللجنة 

 

  1100 ----- 100 1000 بالزجاجة لتر 1/2ديتو   17

  1600 ----- 100 1500 بالزجاجة منظف زجاج 18

  1700 ----- 200 1500 بالزجاجة معار جو 19

  100 100 ----- ----- بالعدد قاعة ليف اسفنجي 20

  550مكت  علبة مناديل  21

 ناعم
 لبةبالع

----- ----- 50 50  

  20 20 ----- ----- لبةبالع طبية  4كود  علبة كمامة 22

  25 25 ----- ----- بالعدد فواحة سيارة 23

  25 25 ----- ----- بالعدد فواحة مكت  24

  1 1 ----- ----- كيلو نفتالين بلية  25

  5 5 ----- ----- كيلو سائل معار جو 26

  10 10 ----- ----- بالعدد صابون حمام للوجه 27

 الوحدة بيان م

كمية ال

 ةالمالوب

كمية ال

 ةالمالوب

كمية ال

 ةالمالوب

 

 اجمالي

كمية ال

 ةالمالوب

 

 سعر

 الصنف

الديوان  

 العام

شرطة 

 المرافق

وجهاز 

تشغيل 

نفقي 

 للسيارات

  50 ----- ----- 50 بالعدد فوطة وجه  1

  20 ----- ----- 20 بالعدد مساحة زجاج باليد 2

  50 ---- ------- 50 بالعدد فوطة صفراء 3

باسكت لجم  المخلفات علي  4

 سم  50×100عجل 
 بالعدد

----- ----- 30 30  
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 الخاصة  شروطال

  بنود التي سيتقدم بها للبريلتفم مقدم العطاء بتقديم عينة ل   بند من ال -العينات : -1

 ة توريد قصى مدو نة و يفض  البضاعة الحاررةيجب  ن تذكر في   ق  مدة توريد مم التوريد:   -2

 0من تاريخ استالم  مر التوريد  سبوع

فقي شغي  نتوجهاا   دارة  رطة المرافقوبالمخاان الخاصة بديوان عام محافظة القاهرة التسليم:  -3

 0 للسيارات

 يوماً من تاريخ فتح المظاريف الفنية  90لمدة االرتباط باألسعار:   -4

ا وجهافق  دارة  رطة المرابمقر ديوان عام محافظة القاهرة واالستالم ح  وبعد الف الدف  :  -5

 بموجب  مر دفض بن ي.تشغي  نفقي للسيارات 

تسب ة ولقاهراوان عام محافظة يلتفم المورد بتوريد ال ميات الواردة بإمر التوريد الصادر من دي -6

بقا يات طادة  و نقصان ال مالحق في اي للمحافظةدات المتوفرة لديها وقر ا صدار واالعتما

واصفات % من كمية ك  بند بذات الشروط والم25بما ال يجاوا  المالية المتاتة لالعتمادات

 اليالمد وذلك بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة و التإكد من وجود االعتما االسعارو

يب في ترت عاقد ولوية المت الالام على ان يتم التعدي   الل فترة سريان العقد ودون التإثير على

   0عطائ  

 المتقدم م ي نيحظر على مقدل العطاءات التقدم بالذات  و بالشركة مض الغير بإكثر من عطاء   مال -7

  ري ا مض الغير بحصة ال تسمح ل  التإثير في اتخاذ قرار ذ  صلة بالعطاء 

8-  

  مدير إدارة التعاقدات      توقي  مقدم العااء

                                                     

 ناجى إبراهيم الدسوقي    

 

 اعضاء اللجنة 

          

 

  30 30 ----- ----- بالعدد فرشة بالط 5

  5 5 ----- ----- بالمتر بوصة 3/4خرطوم  6

  5 5 ----- ----- بالمتر بوصة 1خرطوم  7

  5 5 ----- ----- بالعدد كورة زعافه 8

  5 5 ----- ----- بالعدد كوريك باليد 9

  25 25 ----- ----- بالعدد لتر  1بخاخة رش شفافة  10
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