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 عابدين  -( ميدان الجمهورية  7العنوان )

 23924861رة التعاقدات ت :                               ف : إدا

 

       

 كراسة الشروط والمواصفات الفنية

 للمناقصة العامة

 

 

     

 

 

 2022/2023 الماليللعام  العبور والحراسة بسوقلعملية االمن 

 :: لمدة ثالث سنوات ::                              

 توفقاً ألحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهاقابلة للتجزئةغير  العملية

 القراراتوالئحته التنفيذية و 2018لسنة  182رقم  عامة الصادرة بالقانونال

 للتجزئة العملية قابلة ذات الصلة

 

 

 

 

 

 

 

ً للشرائح الواردة بالم 699والمواصفات: ثمن كراسة الشروط  -   من  (36)م ـــادة رقـــجنيها وفقا

  .لفة الذكرالجهات العامة سامها التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات الى تبر        الالئحة 

 عامة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بالجلسة العلنية ال الفنية:موعد فتح المظاريف  -

لشئــون للعامـة بالمبنــى الغـربي بديوان عـام محافظـة القاهــرة االدارة ا الجلسة:مكان انعقاد  -

 الـماليــــــة

 2022/ 12/  12لموافق ا االثنين    الجلسة: يومتاريخ انعقاد  -

 فة% ضريبة القيمة المضا14 إلىباإلضافة  جنيهات لصندوق دعم األشخاص ذوي اإلعاقة 5بخالف 

                         

 الكراسة الغير مختومة بخاتم الجمهورية ال يعتد بها

 طابع 

  الشهيد
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ات لطرح لتعاقداإدارة  ــفي إطار رغبة محافظة القاهرة من خالل اإلدارة المركزية للشئون المالية 

الث أعوام ( ) لمدة ث 2022/2023الماليللعام االمن و الحراسة بسوق العبور لعمليه مناقصة عامة 

تفق وبما ي مع أصحاب الخبرة العاليةبسوق العبور للوصول إلى أعلى مستوى من األمن و الحراسة 

بة على لمطلواقة في ضوء األعداد مع الخبرة العالمية وذلك وفقا للمواصفات وأعمال الخبرة المرف

شأن بصة عامة مناق أن يتم االلتـــزام بــكافة الــــقرارات و القوانين المنظمة لذلك فقد قررت طرح

ً للمواصفات والشروط ات المواصفواألعداد المطلوبة والموضحة بكراسة الشروط و ذلك وفقا

 .الماثلة

   

 ة الشركات المتخصصة في( إلى دعوي لسوق العبوروالجهاز التنفيذ - القاهرة وتهدف )محافظة

سوق لنفيذي الت والحراسة للجهازأعلى مستوى من أفراد األمن لتوفير أفضل و مجال األمن والحراسة

 .قيمة مالية وبأعلى كفاءة العبور وبأقل

  

فرص افؤ الما يلزم من تدابير لضمان تحقيق معايير ومبادئ تك القاهرة باتخاذكما تقوم محافظة 

 ألييز عدم التحواملة وتعزيز الشفافية والنزاهة والعدالة والمساواة في المنافسة بين المتقدمين في المع

لفعلية تياجات اد االحوأيضا تعزيز كفــاءة اإلنـفـاق الحكومـي من خـالل تحــدي بينهم،منهم أو التمييز 

 .اوصل إليهيتم التاء على األسعار التي سالفائزة بن الشركة اإلسناد الى وإصدار أمرالحكومية  للجهات

 يجوز ألصحاب الشركات المتقدمة أن يحضروا جلسة فتح المظاريف الفنية والمالية. 

   كما يجوز أن يحضر مندوب مفوض من الشركة بموجب تفويض ويخول له كافة الصالحيات

 الشأن.الالزمة قانوناً في هذا 

 أعضاء اللجنة 

 

 

 

 

 

 

 

 مـقدمـــــة
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ون ر انجاز قومي كبير ونقلة حضارية وسلوكية هامةة بنةى علةى أحةدث مسةتوى عةالمي ليكةسوق العبو

 .م10/6/1994الثالث من نوعه في العالم وروعي في تصميمه وتم افتتاحه في 

معةز سوق العبور قةدم حلةوالً جذريةة لمشةاكل األسةواق القديمةة فةي روض الفةرو وغمةرة والسةاحل وال

الليمةون( والبصةل و )والتمةورالخضةر والفاكهةة  فةيوصةول نسةبة الفاقةد  يفلدين هللا والتي كانت سبباً 

إلةى  مليار جنيه سةنوياً انخفضةت هةذل النسةبة 1.2ما يعادل  وهىبعض األصناف  في%  60ـ  50إلى 

 .أحدث األسواق العالمية في% بعد إنشاء سوق العبور وهى النسبة المتعارف عليها  5ـ  3

 

 ـعــالمـوق

كيلو  6عد بعلى  25عبور على طريق القاهرة / اإلسماعيلية الصحراوي عند الكيلو يقع سوق ال    

سعد  لفريقامتر من الطريق الدائري ومطار القاهرة الدولي ويربط مباشرة بالطريق الدائري محور 

 .الشاذلي

 

 المـساحـات

 -: كاآلتيفدان  300المساحة اإلجمالية للسوق هى       

 140 فةدان 16.50كةذا وفةدان مسةاحات خضةراء  30ي منهةا فدان للسوق المركةز

 .لسيارات داخل السوق المركزيلساحات انتظار 

  50 فدان لالمتداد المستقبلي. 

 110 فةةةدان للمنطقةةةة الصةةةناعية والتخةةةزين والمنطقةةةة الحةةةرة والمبةةةاني اإلداريةةةة

 .والخدمات

 أعضاء اللجنة

 

 

 

 

 نبذه عن المشروع    
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 محتويــات الســوق

ً للتسليم على الطبيعة وترا  جع األعداد الموجودة لتتطابقطبقا

 .مع محاضر التسليم والتسلم 

 -اآلتيـة: الوحـدات البيعية  أوالً: 

 .وحدة بيعيه( 548عنبر خضراوات بعدد  15) :طاع الخضراواتق -1

 (.وحدة بيعيه 336عنابر بعدد  9: )قطاع الفاكهة -2

نضاو موز ثالجة إ 3 ـ2وكل محل مجهز  بيعيه(وحدة  132عنابر بعدد  6) :قطاع المـوز القديم -3

 وتبريد فاكهة.

ثالجة  3 – 2وحدة موز جديد وكل محل مجهز  12 جديد بعددعنبر موز  3قطاع الموز الجديد:  -4

 .إنضاو موز وتبريد فاكهة

 .وحدة اسماك( 93عنابر اسماك بعدد  3: )قطاع األسماك -5

 بدون ثالجات  ( وحدة بيعية38( بعدد ) 1ر رقم ) عنب 

  ( 2د )( طن للوحدة وعد 5بالثالجات سعه )  ( وحدة بيعية48) ( بعدد 3،  2)عنبر

( ثالجة بمساحة 1طن ، عدد ) 600( ثالجة سعه 1طن ، عدد ) )500ثالجة سعه 

 .كاسما تشفيه( معامل 4عدد )، ولتسويق األسماك متر بمبني الشركة المصرية176

 .مساحة بيعية( (39))بقطاع األسماك بعدد  :رصيف الشنشوال -6

 بيعية.وحدة  (11)عنبر به  (1)عدد  :البطيخشوادر  -7

 .باكيـة لوضع خـزن الثلج (41)يشمل  الثلج:رصيف خزن  -8

  .وحدات فرز (4: عدد )عنابر الفرز -9

 ( وحدة بيعية.72) والليمون: عددقطاع البصل  -10

 .وحدة بيعية (475) بإجماليعنبر  (11)عدد  قطاع الفوارغ: -11

 ة.محل وحدة بيعي (46) بإجماليعنابر  (4)عدد  قطاع البلح: -12

 الغالل: قطاع   -13

 ( محل غالل 18عدد )( محل 22دد )ع - 2م200حل غالل ( م24عدد )  - 2م 300

 2.م100غالل 

  ( محل غالل 36عدد )م خلف البلح 50حل غالل ( م84عدد )  -م خلف البلح 100- 

 .البلح م خلف100( مدشات غالل10عدد )

 اعضاء اللجنة 
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 -رية وخدمات للعاملين بالسوق :ثانياً : وحدات تجا

 
 .( محل تجارى أنشطة متنوعة ) سنابل ( أ ، ب 36عدد )  -1

 .( كافتيريا ، ومطعم ، ومقهى ، مساحة كبيرة 6عدد )  -2

 .( وحدات 8( كافتيريا مقسمة إلى )  2عدد )  -3

 .( كـافتـيريـا صغـيرة 7عـدد )  -4

 .3( محل تجاري بمبني الخدمات رقم 21عدد ) -5
 

 بيعية.( وحدة محالت ووحدات 2087) بإجماليالسابقة  عيةالبي وحداتملحوظة: ال
 
 .كافيتريات بمنطقة الفوارغخدمات و( محالت 4عدد ) -6

 .(الغربية البوابةماركت أمام  )سوبرمنفذ بيع  -7

 والتعميرنك اإلسكان ب –بنك مصر  األهلي، )البنكأربعة منشآت حديثة لخمسة بنوك  البنوك:مجمع  -8

 السويس(.الزراعي، بنك قناة  بنك االئتمان –

ث ث، البحشرطة المباح المرافق،نقطة شرطة األمن العام ـ شرطة المرور ـ شرطة  الخدمات:مبنى  -9

 يطريةبوحدات ة على المكاتب الملحقة بالمبنى )الجنائي، التموين، اإلطفاء، االسعاف، عالو

 0ي والتأمينات( وصحية ورقابة على الجودة ومكتب مصلحة الموازين والشهر العقار

 األوقاف.مسجـد بمرافقهـا وتم تسليمها لوزارة  (3)عدد  -10

  ميال(.دورة  80 )عددهادورات ميال بالعنابر ودورات ميال عمومية  -11

 .أماكــن انتظار السيــارات -12

 -ويشمــل:منطقة مبنى إدارة سوق العبـور  -13

  مبنــــي اإلدارة 

غرفة  قاعة لحاسب اآللى الرئيسي ـ قاعة اجتماعات ـمكاتب رئيس وموظفي الجهاز التنفيذي ـ غرفة ا

 .يةعمليات السوق ـ سنتراالت ـ مكاتب إدارية ـ بوفيهات ـ دورات ميال ـ محطة إذاعة داخل

 : مبني ملحق بمبني اإلدارة ويشمل- 

 مكتب بريد وتلغراف           

 -ثالثاً : بوابات الدخـول أو الخـروج :

ً لمحاضر االستالم على الطبي تراجع األعداد عند التسليم ألعداد عة واوالتسلم وتكون العبرة طبقا

 الموجودة

 -الرئيسية: بوابة الدخول  -1

   ميزان(بدون  2كابينة بالموازين +  7)( كبائن 9وتتكون من )               

ة بواب 16كاميرات +  9مبين +  7طابعة + 9كيسه +  9آلي بمشتمالته ) ( حاسب9ويتواجد عليها )

مغلقة بداخلها "راك سويتش خاص  + غرفةالكترونية بالزراع + توصيالت شبكة األلياف الضوئية 
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والعبرة باألعداد على الطبيعة وطبقاً ك.وات  u.p.s120تيار مثبت  1بتشغيل شبكة المعلومات " + 

 .لمحاضر التسليم والتسلم

 أعضاء اللجنة 

 

 -بوابة الدخول الفرعية : -2

   .نتجات( كبائن بموازين لدخول العربات المحملة بالمنتجات وممر م6من ) وتتكون           

 12+  كاميرات 6مبين + +  6طابعة +  6كيسه +  6إلي بمشتمالته ) ( حاسب6ويتواجد عليها )

ويتش راك سبوابة الكترونية بالزراع + توصيالت شبكة األلياف الضوئية + غرفة مغلقة بداخلها "

 تك.وا u.p.s 10 مثبت تيار  1( شفاط " + 2لمعلومات مركب بها عدد )خاص بتشغيل شبكة ا

 وطبقا لمحاضر التسليم والتسلم.والعبرة باألعداد على الطبيعة 

 

 -بوابة الخروج الغربية : -3

 الحر  ووبالمنتجات وممر خر( كبائن بموازين لخروو العربات المحملة 9وتتكون من )          

بوابة  18كاميرات +  9+ مبين  9طابعة + 9كيسه +  9آلي بمشتمالته ) ( حاسب9ويتواجد عليها )

 يتش خاصغرفة مغلقة بداخلها "راك سو الضوئية +توصيالت شبكة األلياف  بالزراع +الكترونية 

لعبرة وا ك.وات u.p.s 10  مثبت تيار  1 “+( شفاط 2بتشغيل شبكة المعلومات مركب بها عدد )

 .لطبيعة وطبقا لمحاضر التسليم والتسلمباألعداد باالستالم على ا

    

 -بوابة الخروج الشرقية : -4

 ( كبائن بموازين لخروو العربات المحملة بالمنتجات 8وتتكون من )         

بوابة  16 كاميرات + 8+  مبين  8طابعة + 8كيسه +  8الته )آلي بمشتم ( حاسب8ويتواجد عليها )

اص يتش خأللياف الضوئية + غرفة مغلقة بداخلها "راك سوالكترونية بالزراع + توصيالت شبكة ا

تالم على والعبرة باألعداد باالس ك.وات u.p.s 10  مثبت تيار  1بتشغيل شبكة المعلومات ( + 

 .الطبيعة وطبقا لمحاضر التسليم والتسلم

    

 -( :1بوابة الطوارئ ) -5

 ( ممر لدخول وخروو عربات الفوارغ 2وتتكون من )           

رفة توصيالت شبكة األلياف الضوئية + غ كاميرات + 2طابعة +  2كيسه +  2حاسب ) 2عليها 

لطبيعة ام على والعبرة باألعداد باالستال المعلومات(مغلقة بداخلها "راك سويتش خاص بتشغيل شبكة 

    .وطبقا لمحاضر التسليم والتسلم

 -( :2بوابة الطوارئ ) -6
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 2 طابعة + 2كيسه +  2حاسب ) 2عربات الفوارغ عليها  ( ممر لدخول ولخروو2وتتكون من )

شغيل كاميرات + توصيالت شبكة األلياف الضوئية + غرفة مغلقة بداخلها "راك سويتش خاص بت

لطبيعة وطبقا اوالعبرة باألعداد باالستالم على  ك.وات u.p.s 10 مثبت تيار  1+  المعلومات(شبكة 

    .لمحاضر التسليم والتسلم

 اللجنة اعضاء 

 

 .( ممر لدخول وخروو العربات2وتتكون من ) -: الفوارغبوابة منطقه  -7

 حر  2ميزان +  2( كابينة 4وتتكون من ) -:البنـوكبوابـة  -8

الكترونية  بوابة u.p.s  +4  مثبت تيار  1مبين +  2طابعة +  2حاسب الي +  2يتواجد عليها    

 ف الضوئيةغيل الكاميرات وتوصيالت شبكة األليا( غرفة تحكم مغلقة مجهزة لتش1كاميرا + )   4+

األعداد ب( شفاط " والعبرة 2بداخلها "راك سويتش خاص بتشغيل شبكة المعلومات مركب بها عدد )

    .باالستالم على الطبيعة وطبقا لمحاضر التسليم والتسلم

 ـــــــــــــةمغلقـــــــــــــــــ -:المصنعبوابـة  -9

 

 -المعدات على البوابات الرئيسية :رابعاً : األجهزة و

  .طبقاً للتسليم على الطبيعة وحسب األعداد الموجودة في محاضر التسليم والتسلم

 .تيار(مثبت  8 -مبين  32 -طابعة  36  -كيسه  36 -شاشة  36)حاسب كامل بمشتمالته  36البوابات  -

 .مثبت تيار( 4 مبين ـ 4طابعة ـ  4ه ـ  كيس4شاشة ـ 4بمشتمالته ) حاسب آلي كامل  4ـ مركز المعلومات 

 حاسب كامل بمشتمالته   40ـ بإجمالي 

 بوابة الكترونية بالزراع  66ـ بإجمالي 

 -خامساً : غرفة التحكم الرئيسية لشبكة المعلومات )الراك الرئيسي( :

 -يوجد بها راك مكون من :

 ( سويتش 2عدد ) -

 ( تكييف1عدد ) -

 ك.وات UPS 10( 1عدد ) -

 اللجنة اعضاء 
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 -سادساً : المحطات والمرافـق العامـة :

 .( محطة المعالجة لميال الصرف الصحي 2عدد )  -1

 .محطة رفـع ألصـرف الصحي -2

ة خاص بشبك 3م 3000وخزان  2م1000+  3م6000خزان ميال يتكون من  3: محطة الميـال -3

    .الحريق

 .( مولد كهرباء بقدرات مختلفة موزعة داخل السوق 21)عدد  -4

 .طة رفـع ميـال خـارو السـوقمح -5

  .( غرفة لمحوالت داخل السوق وبالمنطقة الصناعية21عدد ) -6

  .محطة رفع ميال شبكة اإلطفاء بجوار محطة المعالجة -7

 .مخازن المرتجعات الموجودة بالعنابر -8

 

 اللرات خلمتغيلسابعاً : يحق للجهاز إضافة أي أعمال مستقبلية لجميع األعمال المتعاقد عليها طبقا 

 فترة التعاقد

 

 -ونـات معـدات اإلطفـاء :مك -1ثامناً : 

 .طبقاً للتسليم على الطبيعة وحسب األعداد الموجودة في محاضر التسليم والتسلم

 .تجهيزل مخصصة الستخدام بواسطة عربة اطفاء المحافظة 52تجهيزل حريق أرضية  -أ

 .معدل برأس مزدوو 6حنفية مورس منهم  64حنفيات حريق رأسية  -ب

 .حنفية 35نفيات حريق راسية للغالل ح   -و

 .لوحات إنذار حريق وأجهزة إنذار    -د

 .حنفية 6خدمات  3حنفيات حريق راسية مجمع  - هـ

 

 -أجهـزة إطفـاء : -2  

 .( كجم تلقائي 12( طفايـة حريق )  29عدد )  -أ 

 .م والبشبورىبـالخـرطـو كجم على عجل 10( جهاز إطفاء  16عدد )   -ب

 كجم.  50( جهـاز إطفـاء  1عدد )  -و

 .كجم 6( جهـاز إطفـاء   39عدد )  -د 

 اعضاء اللجنة 
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 محتويات كراسة الشرط والمواصفات : -1

 

 الشروط العامة للمناقصة 

  العامةالمواصفات الفنية 

 الخاصةالفنية  الشروط والمواصفات 

 العقد النموذجي 

 

 

 

 

 

 

 

 حماية المنافسة -1

ما  ي حالفإخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية تقوم محافظة القاهرة ب -

 نسيق منأو ت إذا تبين لها وجود اتفاق أو تعاقد أو تبادل معلومات بصورة مباشرة أو غير مباشرة

اء العط خالل الغير سواء كان ذلك بين اى من المختصين أو غيرهم من الموظفين بالجهة وصاحب

 .لفيما بينهم أو غيرهم من المتعاملين مع الجهة بحسب األحوا أو بين أصحاب العطاءات

 :وعلى الجانب األخر يجب على الشركات المتنافسة إبالغ الجهات المختصة فورا عن  

أي تصرف غير قانوني أو غير مشروع من قبل أي موظف أو جهة من الجهات ذات الصلة 

 ظيرنناقصة المأو غير مباشر في إجراءات  من شأنه التأثير بطريق مباشر المناقصة،بتنفيذ هذل 

 أي من أي ترتيب مباشر أو غير مباشر بين أخرى أوالحصول على مزايا مالية أو أية مزايا 

 .األطراف بغرض تحقيق مصلحة شخصية أو هدف غير مشروع

 أعضاء اللجنة 

 

 

 

 امةـــعروط الـــــشال

 للمناقصة
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  القوانين واللوائح المنظمة بالمناقصة -2

 ون در بالقانة الصاقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامالمناقصة العامة ألحكام  تخضع هذل

لمنتجات اي شأن تفضيل ف 2015( لسنة 5لقانون رقم )ل والئحته التنفيذية، 2018( لسنة 182رقم )

 لمشارانين االقوالعقود الحكومية والئحته التنفيذية ويمكن تحميل صورة استرشادية من المصرية فى 

العامة بل ودون أدنى مسئولية على المحافظة من خالل بوابة التعاقدات إليها بدون مقا

www.etenders.gov.eg)).  

   2020لعام  200األشخاص ذوي اإلعاقة الصادر بالقانون رقم  قانون دعموأحكام.  

   م لة فيما مناقصكما يسرى بشأن التعاقد كافة القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بموضوع ال

ن تجزأ ميوتعتبر هذل األحكام جزءاً ال  والمواصفات،د بشأنه نص في العقد وكراسة الشروط ير

 .الكراسة والعقد ومكمله لهما

 

 

 لغة تقديم العطاء :   -3

جميع المحاضر اللغة العربية هي اللغة المعتمدة فى كراسة الشروط والمواصفات والعقود و         

تند وفى حالة تقديم مس –ت ذات الصلة بموضوع الطرح والتعاقد والمراسالت وغيرها من المستندا

ويعتبر  – بأى لغة أخرى يتعين ترجمته إلى اللغة العربية عن طريق مقدم العطاء من مكتب معتمد

  .حالة االختالف أو االلتباس في المضمون فيهو المعول عليه  العربيالنص 

 اعضاء اللجنة 

 

 

 الشكاوى : -4

نظيم تلة مخالفة جهة الطرح لكراسة الشروط والمواصفات أو ألحكام قانون في حا         

لعطاء احب االتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والئحته التنفيذية سالفي الذكر، يحق لص

 لعموميةدات االتقدم بشكوى إلي إدارة التعاقدات بالجهة اإلدارية أو إلي مكتب شكاوى التعاق

اءات اإلجرية ، ويتم فحص الشكوى واتخاذ قرار بشأنها وفقا لألحكام والتابع لوزارة المال

ابة التقدم الي محافظة القاهرة بشكوال كت –الواردة لكل ذي شأن في المناقصة محل الطرح 

ت بخصوص أي اجراء من اجراءات التعاقد وفي ذات الوقت اخطار مكتب شكاوي التعاقدا

ون افظة يكالمح رة بصورة منها واذا لم يفصل فيها بمعرفةالعمومية التابع لوزارة المالية مباش

  .جهات القضاء ل الي المكتب وذلك قبل اللجوء الىله الحق في التقدم بشكوا

ك ع تلمذكور في التعامل وتلتزم محافظة القاهرة ومكتب شكاوي التعاقدات العمومية الم   

رة العامة الصاد دات التي تبرمها الجهات( من قانون تنظيم التعاق5حكام المادة رقم )الشكاوي با

الة وجود ح( من الئحته التنفيذية المشار إليهما في 6والمادة ) ،2018لسنة  182بالقانون 

ي فالبت شكوي يتم تقديمها إلي مكتب شكاوى التعاقدات الحكومية بوزارة المالية للنظر و

  -ية :يد اآلتالمذكور وفقا للمواعللمكتب  الشكوىالشكوي وتسوية الخالفات علي ان يتم تقديم 
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 المدة المسموح بها ــةالحالــــــــــــ م

قبل الموعد المحدد لفض المظاريف  شكاوي متعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط  1

 الفنية بسبعة أيام عمل علي االقل 

خالل المدة القانونية المحددة بالقانون  شكاوي متعلقة بالبت الفني 2

  يام من تاريخ االخطار بالبت الفنيسبعة ا

قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومي عمل  شكاوي متعلقة بالبت المالي   3

 علي االقل

يتم تقديمها بعد يومي عمل علي االكثر  ذ شكاوي متعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفي 4

من صدور القرار الذي يتضرر فيه 

 الشاكي  

 

  الشروط :الموافقة على   -5

ن احكام القانو يقر صاحب العطاء بموافقته على كافة الشروط والمواصفات  الواردة بالكراسة وكذلك         

، وال  نه بذلكقراراً مو الئحته التنفيذية ، ويعتبر اشتراكه في المناقصة وسداد التأمين المؤقت إ 2018لسنة  182

 .يقبل منه بعد رسو المناقصة خالف ذلك

 اللجنة  اعضاء

 

 التأمينات وطريقة سدادها وردها :  - 6

 

 أوالً : التأمين المؤقت 

بالمادة  الصور المحددة ويسدد بإحدى (450000مقدارل )يلتزم صاحب العطاء بآداء تأمين مؤقت  

يجب والذكر،  ة سالفة( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العام31رقم )

ً لمدة ثالثين يوما بعد انتهاء مدة سريان العطاء أو ان د سريان ممدة  يكون التأمين المؤقت صالحا

قت مين المؤي التأويستبعد العطاء الذي ال يؤد العطاء،مقدم  العطاء، وقابال للتجديد دون الرجوع إلى

              .كامالً ومرفقاً داخل المظروف الفني

  -الصور اآلتية :و يتم ذلك بإحدى          

  االلكتروني:الدفع والتحصيل 

 وان بموجب خطاب ضمان صادر من أحد المصارف المحلية المعتمدة غير مقترن بأي قيد أو شرط

المؤقت  تأمينيقر فيه المصرف بأنه يدفع تحت أمر الجهة اإلدارية المبلغ المطلوب والذي يوازى ال

 .المطلوب

ً من مستحقاته الصالحة للصر  وفى ف من عمليات أخرى في ذات الجهة اإلدارية أو غيرهاخصما

   لقبول.والكامل ال باإسناد األعمالوقت المحدد للسداد ويتم االحتفاظ بالتأمين المؤقت لحين االنتهاء من 



                                                                                                                                                                                                                       CAIRO GOVERNORATEحافظة القاهرة مـــ

 الشئون المالية
 ادارة التعاقدات   

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

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

-12- 

 عابدين  -( ميدان الجمهورية  7العنوان )

 23924861رة التعاقدات ت :                               ف : إدا

ين بح التأمنية يصالف يعاد المحدد لجلسة فتح المظاريفوإذا انسحب مقدم العطاء من العملية قبل الم   

راءات ذ أية إجو اتخاأالقضاء  إلىتنبيه أو إنذار أو االلتجاء  إلىاً للجهة اإلدارية دون حاجة المؤقت حق

 .أو إقامة الدليل علي حدوث ضرر

 

 صورة رد التأمين المؤقت لمقدمي العطاءات 

 حلة البتات مرأصحاب العطاءات غير المقبولة فنيا فور انتهاء جميع إجراء إلىيرد التأمين المؤقت 

 .الفني

 

  أعضاء اللجنة                    

 

 التأمين النهائي :  -ثانياً: 

عشرة أيام عمل  % من قيمة العقد خالل5التأمين النهائي بنسبة  وأن يؤد الفائزة اتالعطاء على أصحاب 

ها وص عليالطرق المنص النهائي بإحدىعطائه ويسدد التأمين  إلخطارل بقبولتبدأ من اليوم التالي 

 .( من الالئحة التنفيذية المشار اليها82ة )بالماد

  -و يتم ذلك بإحدى الصور اآلتية : 

 الدفع والتحصيل االلكتروني. 

 رط بموجب خطاب ضمان صادر من أحد المصارف المحلية المعتمدة غير مقترن بأي قيد أو ش

 .بالمطلوب والذي يوازى التأمين النهائي المطلووان يقر فيه المصرف بأنه يدفع تحت 

 من مستحقاته ً رها الصالحة للصرف من عمليات أخرى في ذات الجهة اإلدارية أو غي مخصما

لة ، وفى حاض منهالغروفى الوقت المحدد للسداد ويتم االحتفاظ بالتأمين النهائي لحين االنتهاء من 

البريد ة بموجب إخطار بكتاب يرسل له بخدم –عدم أدائه في المهلة المحددة جاز للجهة المتعاقدة 

كس أو الفا ترونيالسريع ، عن طريق الهيئة القومية للبريد مع تعزيزل في ذات الوقت بالبريد االلك

يذل و تنفأالعقد  جاز للجهة اإلدارية إلغاء بحسب األحوال ودون حاجة التخاذ أى إجراء أخر ،

 .بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها

 ء مدة ور انتهاف امالً كويرد انتهاء مدة العقد  حتىياً أمين النهائي ضامناً لتنفيذ العقد وسارويكون الت

  الخصم.العقد إذا لم تحدث مخالفات تستوجب 

  اء ارية إلغهة اإلدللججاز  المحددة،ائي خالل المهلة لم يؤد صاحب العطاء الفائز التأمين النه وإذا

  .هاالعطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولويات العقد أو تنفيذل بواسطة أحد مقدمي

    للجهة ً كما  ،داريةاإلوفي جميع حاالت عدم سداد التأمين النهائي يصبح التأمين المؤقت حقا

ذلك يها وفيكون لها أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها إذا تبين أن صاحب العطاء هو المتسبب 

ه لدى تحقاتى حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مسمن أى مبالغ مستحقة أو تستحق لديها وف

يه جوع علوذلك كله مع عدم اإلخالل بحقها في الر االستحقاق،جهة إدارية أخرى أيا كان سبب 

  .قضائياً بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق اإلداري

 أعضاء اللجنة 
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  صالحية سريان العطاءات : -7

ذلك يها وغير جائز الرجوع فيها من وقت تصديرها بمعرفة مقدمة المفعول وتبقى العطاءات نافذ 

بل لترسية قطار با، ويتم البت واألخريخ المحدد لفتح المظاريف الفنيةتبدأ من التا لمدة تسعون يوما 

بعد  –ة محافظا تعذر البت واإلخطار بالترسية قبل ذلك ، كان للذانتهاء مدة سريان العطاءات ، فا

بة ، مد مدة سريان العطاءات ومدة صالحية التأمين المؤقت لمدة مناس –ة السلطة المختصة موافق

ات لعطاءاويجب أخطار مقدمي العطاءات كتابة بذلك علي ان يتم ذلك كله قبل انتهاء مدة سريان 

يرد وتابة كبخمسة عشر يوماً علي األقل ، ويستبعد كل عطاء لم يقبل صاحبه مد مدة سريان عطائه 

 .إليه تأمينه فور انتهاء مدة سريان العطاء

  

  -استيضاح العروض الفنية :استيفاء و -8

دة دة بالمالوارواستيضاح العروض الفنية المقدمة من أصحاب العطاءات وفقاً لألحكام ا )يتم استيفاء

  ذكر(.لالفة ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة سا67)

 علىلجنة عد الطلب لجنة البت استيفاء البيانات والمستندات التي تسا يجوز للجنة الفنية بناء على -

 ذلك خاللزم واستيضاح أي امور فنية من أصحاب العطاءات بما يعينها في إعداد التقرير الفني الال

يفاء ب استالعطاء لطلتتجاوز ثالثة ايام من تاريخ إخطارهم وفي حالة عدم استجابة صاحب  مدة ال

الموضحة وجنة البيانات أو المستندات الستيضاح األمور الفنية بعطائه خالل المدة المحددة من الل

 .ألخرىاءات بطلبه اليها يتم استبعاد عطائه باعتبارل غير واضح او غير قابل للمقارنة مع العطا

  

 المتعاقدة : اتمسئول التنفيذ بالشرك -9

ك ( وذلراري القتعيين أحد موظفيها )متخذاسي عليها المناقصة في تنفيذها للعقد بالر اتتلتزم الشرك -

لموظف هذا التفويض رسمي  عليها بموجببشأن تنفيذ العقد وتقديم المستندات المتفق  مللتنسيق معه

                                   الشركة.من 

 كراسة الشروط  -10

مة ومختو النسخة األصلية من كراسة الشروط والمواصفات موقعة المتقدمة بتقديم اتتلتزم الشرك

كراسة  تعتبربكل ما ورد فيها و لشهيد ويعتبر ذلك قبوال من الشركاتبخاتم الشركة وعليها طابع ا

سيسند  التي الشروط والمواصفات جزءا ال يتجزأ من العقد الذي سيوقع بين المتعاقدة وبين الشركة

مة من المتقد يعتد بأي تعديل في الكراسة بسبب ما تدونه الشركة حراسة والوالأعمال االمن إليها 

 .اشتراطات

 أعضاء اللجنة 
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 العطاء:تقديم  -11

ه فوضونمن أصحابها أو من ي القاهرة،تقدم العطاءات إلدارة التعاقدات بديوان عام محافظة 

كراسة و بالوذلك علي نموذو العطاء المدر وكالئهم،علي ذلك أو من  شريطة تقديم التفويض الدال

لمحددة الشروط لومعدة وفقاً  العربية،موقعة عليها من أصحابها باللغة  المحافظة،والمختوم بخاتم 

  .الذكر ية سالفينفيذبالكراسة وألحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والئحته الت

  لعطاء في مظروفين مغلقينيقدم ا
 لفنياأحدهما للعرض الفني واألخر للعرض المالي ويجب أن يثبت علي كل من مظروفي العطاء 

سم مع وضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة يوضح ا الخارو،والمالي نوعه من 

وف لمظرلفني واوما يفيد أن ما بداخله المظروف ا التعاقدات،محافظة القاهرة وعنوان إدارة 

احب صالمالي للعملية الواجب ذكر اسمها ورقمها وتاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية واسم 

لبريد يق اوتسلم العطاءات قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية باليد أو عن طر العطاء،

 .السريع من خالل الهيئة القومية للبريد

ية سة العلنالجلباقدات في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً ويكون فتح المظاريف الفنية بإدارة التع

وذلك  2022/ 11/   12الموافق  االثنينيوم  ام المحافظةالعامة المنعقدة بالمبني الغربي بديوان ع

بحضور من يرغب من أصحاب العطاءات الذين يجوز لهم تفويض من يرونه لحضور الجلسة 

جراءات اإل ل علي ذلك ، علي أن يتبع في شأن البت الفنيبدالً منهم شريطة تقديم التفويض الدا

هات ي تبرمها الجمن الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات الت 69إلي  62المحددة بالمواد من 

 .العامة والئحته التنفيذية سالفة الذكر

 أعضاء اللجنة 

 
 

 اسالت أثناء إجراءات المناقصة المر -12
يتم سن الذي بأن العنوان المبين باألوراق الرسمية المقدمة منه هو العنوا اتالعطاء اصحاب يقرر

رسل أو ه أو تاإلخطارات التي توج مراسلته عليه ، وان  جميع المكاتبات والمراسالت واإلعالنات و

لتزم لعنوان ياهذا  تعلن أو تخطر عليه صحيحة ونافذة ومنتجة لكافة آثارها القانونية ، وفي حالة تغيير

اتبات المك إخطار محافظة القاهرة بالعنوان الجديد بخطاب مسجل بعلم الوصول وإال اعتبرت كافةب

زم ية ،ويلتقانونوالمراسالت و اإلعالنات علي عنوانه المذكور صحيحة ونافذة ومنتجة لكافة آثارها ال

ارة لي إدإ إخطاراته مكتوبة باللغة العربية وان يسلمها بأن تكون جميع مكاتباته ومراسالته و

هورية عابدين أو ( ميدان الجم7التعاقدات بديوان عام محافظة القاهرة  أما باليد بالعنوان التالي )

م إرسالها عن طريق البريد السريع من خالل الهيئة القومية للبريد أو بالفاكس على رق

(23924861). 

هات اإلدارية والمتعاملين يجب ان تكون كافة المكاتبات والمراسالت المتبادلة من والي الج -

والمتعاقدين معها بما في ذلك اإلخطارات والقرارات ومحاضر الجلسات وغيرها مكتوبة بشكل يمكن 

ان تكون صادرة من األشخاص المفوض لهم ذلك من الطرفين ويجب  علىالرجوع إليه الحقا 
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و إرسالها عن طريق البريد أو االحتفاظ بما يثبت تسليمها ويكون تبادلها أما بإيصال موقع بالتسليم أ

 بااليميل.بالفاكس أو 

اً ير مسبقيبالتغ وفي حالة تغيير أي من الطرفين لمقرل المحدد في العقد يلتزم بإخطار الطرف اآلخر -

 وقبل خمسة عشر يوما على األقل من حدوث التغيير.

 

 

 حظر تعديل العطاء :  -13

يل ظر التعدة ويحموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنيال يعتد بأي عطاء أو تعديل فيه يرد بعد ال 

 .فائزةال اتالعطاءحاب صافي اسعار العطاءات المقدمة بعد هذا الموعد ويسرى هذا الحظر على 

 

 التنازل عن العقد :  -14

جوز أن يذلك  ومع بعضها،ال يجوز للمتعاقد التنازل عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو 

 ة النشاطمزاولبازل عن تلك المبالغ ألحد البنوك أو الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها يتن

ئولية ل بمسويكتفي في هذل الحالة بتصديق البنك أو الشركة دون اإلخال العربية،في جمهورية مصر 

ية قبله ة اإلدارللجه نكما ال يخل قبول نزوله عن المبالغ المستحقة له بما يكو العقد،المتعاقد عن تنفيذ 

 .من حقوق

 أعضاء اللجنة

 

 

 آلية المناقصة -15

ً فيتتولى لجنة المناقصة فتح المظاريف المالية للعروض المقبولة  فضل وصول ألالمناقصة لل فنيا

 لفنيةاالشروط واقل األسعار وذلك بعد توحيد " أسس المقارنة بين العروض من جميع النواحي 

روض حاب العبين محافظة القاهرة وبين من يتم الترسية عليه من أصلتوريد اإصدار أمر والمالية و

 .المقبولة فنياً وماليا واألقل من القيمة التقديرية

ل سعرا األق أصحاب العطاءاتإلى  أوامر االسنادإصدار  فيوللجهة اإلدارية )المحافظة( الحق 

 .مواألفضل شروطاً والذي تم الترسية عليه

 من محافظة القاهرة الصادرة  االسناد ألوامرقا األعمال  طب -16

 رألوامقاً طب فاء(واالط)أعمال االمن والحراس  بإسنادالتي يتم الترسية عليها بالقيام تلتزم الشركات 

بة وفقا المطلو لألعدادطبقا  االسناد أوامرمن المحافظة ويتم إصدار  إليهم االسناد الصادرة

 .الماثلهالمواصفات الفنية روط وحتياجات وما جاء بكراسة الشلال

 

 التقييم الفني للعطاءات :  -17

 .االلتزام بالمواصفات الفنية المطروحة -1

 نفيذية والئحته الت  2018لسنة  182االلتزام بتقديم المستندات المطلوبة طبقاً للقانون  -2

 بقة اعمال لذات العملية المطروحة.سا -3
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 مدة تنفيذ العقد  -18

تالي خ اليوم الومن تاري فوراً  االسناد  بأمربتفيذ ما ورد المناقصة  ماسي عليهالر تلتزم الشركات

 بنفس الشروط التعاقديةسنوات  3الصادر من المحافظة وذلك لمدة  االسنادأمر إلصدار 

 .واالشتراطات و المواصفات الفنية  االسعار التي تم الترسية عليها

 

 إلغاء المناقصة:  -19

لمصلحة قتضت انهائيا أو إذا ا إلغاء المناقصة قبل البت فيها إذا استغني عنهاللمحافظة الحق في 

برمها الجهات العامة ( من قانون تنظيم التعاقدات التي ت37العامة ذلك وفقاً لألحكام الواردة بالمادة )

اقد لتعانهاء سالف الذكر وكذلك في حالة صدور قرارات سيادية من الدولة تستوجب إلغاء العملية وإ

 .المبرم

  

 تعديل الشروط والمواصفات - 20

لفنية اريف اكراسة الشروط والمواصفات قبل ميعاد فتح المظ إدخال تعديالت علىللمحافظة الحق في 

لكراسة شراء ابأن يتم إخطار من قاموا  ذلك، علىبسبعة أيام على األقل إذا اقتضت المصلحة العامة 

زءاً ال جيالت ، بحيث تعتبر تلك التعدتاريخ إجراء التعديالت ة أيام منبهذل التعديالت خالل ثالث

مادة  بال، وذلك علي النحو المبين تفصيالً المناقصة وملزمه لمقدمي العطاءاتيتجزأ من مستندات 

 ( من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة سالف الذكر19)

 أعضاء اللجنة 

 

 

  -: االستالم -21      

 للموقع،يذي المدير التنفتصدر السلطة المختصة قرار بتشكيل لجنة لتسليم الموقع عن طريق       

ً بمو ألمن افراد اعيد وتواريخ تسليم أوتلتزم الشركة المتعاقدة بإخطار الجهة المستفيدة خطيا

ل يد العمم ومواعأيا األعمال خاللأن يتم إسناد  اإلسناد علىورد بالعقد وأمر  للموقع كما والحراسة

 .الرسمية

تسليم  د إتماما يفيتلتزم الشركة الراسي عليها المناقصة بإخطار إدارة التعاقدات بمحافظة القاهرة بم

 .عليهم بالموقع والحراسة المتعاقدأفراد األمن 

ل بها ها للعمعتمادقبل استالم الموقع يجب على الشركة تقديم خطة التأمين الالزمة لجميع العاملين ال -

دمة مع المق التأمين وتقديم خطةتعديل يجب ان توافق علية الجهة الطالبة  مدة العملية واي طوال

  .من أسس التقييم الفنيالعرض 

 

 -التأخير في تنفيذ العقد: -22
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نفيذي هاز التة للجو الحراس ناد العمـل ألفــراد األمــــنيقـوم بإس الـمناقصـة أنيلتزم الراسي عليه  -

ا الميعاد ذ عن هذلتنفياقا للمواعيد المحددة بالعقد وبالكيفية المتفق عليها وإذا تأخر في لسوق العبور طب

قدات التي تبرمها ( من قانون تنظيم التعا48يحصل منه مقابل تأخير بالنسب والحدود المبينة بالمادة )

  .( من الئحته التنفيذية المشار اليهما98الجهات العامة ، والمادة )

 

 نةأعضاء اللج
 

 

 عن أعمالها  اتالشرك العامة مسئوليةال -32

بارة عء ( تلتزم الشركة مقدمة العطاء بتوفير زي موحد مميز للعاملين )أمن و حراسة و اطفا -

اكت أو بلوفر فوق القميص ج –ادو الشركة ب –كرافتة–حذاء اسود  –حزام  –بنطلون  –عن )قميص 

املين تزم العأن يل الشركة بتقديم مواصفاته مع العطاء على)شتاًء ( وال يجوز للعاملين تغييرل وتلتزم 

 .ترسيهو تقدم عينة لالعتماد قبل البالشركة بارتداء هذا الزى في أوقات العمل الرسمية / 

مرفوعة  عاوىال تتحمل المحافظة طول مدة سريان العقد مع المتعاقد أي مسئولية بالنسبة ألى د -

بسبب  –ى و التي قد تقام ضد المتعاقد أو أي إطراف أخرخاصة بأي مطالبات بجميع أنواعها 

يقع  مما ينشأ أو –حدوث وفاة أو حادث أو حريق أو إصابة أو تلف من أي نوع أو صفة كانت 

  0في موقع العمل 

ً تكون الشركة مسئولة عن إسناد  - لصادر اسناد لشروط التعاقد الواردة في أمر اإل األعمال طبقا

 .للشركة

 

 

 

 

 

 

 -باالتي : اتمقدمة العطاء تلتزم الشركات -24

 واإلطفاء.جميع تعليمات الحماية المدنية  -1

 جميع تعليمات األمن الصناعي. -2

 جميع تعليمات األمن العام. -3

   .ورق العبالتنفيذي لسو والسادة المختصين بالجهازجميع تعليمات األمن بمحافظة القاهرة  -4

ً وذات أرقام مسلسلة  إنشاء سجالت مطبوعة -5  ونظام يسجل بها النظام األمنيتؤرخ يوميا

 لموقع أول ذيةالتنفياليومي و توقع من مسئول كل وردية بالموقع و تعتمد من االدارة  االطفاء

 وعدات من ينوب عنه بكل وردية و تنظيم دفاتر األحوال   و البوابات و األجهزة و الم

 السيارات(.فاتر حركة د –والدفاتر سجل األحللموقع )عرضها على المدير التنفيذي 

 ثانياً :الشروط الفنية العامة
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ئولية ى مسه دون أدنتلتزم الشركة بالحصول على التراخيص الالزمة لتنفيذ األعمال بمعرفت -6

 على المحافظة.

ر لك تعتبذومخالفة  كانت،أي أنشطة أخرى مهما  بعدم إضافةتلتزم الشركة المتعاقد معها   -7

ض دون تعويء التعاقد دون إنذار وغافي إللسوق العبور  التنفيذيوللجهاز أجازل للمحافظة 

 .عما إضافة المتعاقد

 اعضاء اللجنة 
 

 

و شتعال أبلة لالأي مواد كيماوية أو مواد قا ومنع تشوين معها مراقبةتلتزم الشركة المتعاقد  -8

 .مواد محظورة أو استغالل الوحدة في أي نشاط تخزيني يجرى بمعرفة المتعاقد

جهالة  نفى أين محل الطرح بما يعاين المكا المرفق أنه يلتزم مقدم العطاء بتقديم اإلقرار -9

 مـطلوبالم بـجميع مـكونات الـموقع ال أنـهوالحراسة وى متطلبات األمن أنه تعرف علو

الحراسة وألمن االمتقدم به يغطى جـميع مـتطلبات  وأن سعرلتجهيزاته المختلفة و تــأميــنــه

 .عطائه إقرار منه بذلك ويعتبر تقديم والعمالة بالكاملعن العمل  وانه مــسئول

أي  ة عنجنائيتكون مسئولة مسئولية مدنية و تلتزم الشركة الراسي عليها المناقصة أن -10

 حدات منن الوسرقات أو تلفيات تحدث عــن طــريق الــكــسر لألبــواب أو الشبابيك مع تأمي

 والخارو ضد السرقة أو الحريق...الخ.الداخل 

 ة عندالتصال بالجهات األمنية الرسمية واتخاذ اإلجراءات الالزمتلتزم الشركة با -11

 الطوارئ.

 .تلتزم الشركة بتأمين وحماية اإلداريين والزائرين -12

ات إلجازتلتزم الشركة بتوفير جميع أفراد الورديات طوال أيام األسبوع واألعياد وا -13

 الرسمية.

لجهاز ذي قة المدير التنفيويجوز بمواف ساعات 8تلتزم الشركة بأن تكون وردية الفرد  -14

 مد ساعات العمل لمدة مماثلة في حالة ما إذا تطلب األمر ذلك. سوق العبور

 ( على الصدر.IDالشركة ) كارينهااللتزام بوضع  -15

 اخلبأى أعمال مخالفة قد تحدث درئيس جهاز سوق العبور تلتزم الشركة بإخطار  -16

 الموقع فور التحقق من حدوثها.

 .ملطار الفوري عن أي سلبيات أو مالحظات تعوق حسن سير العتلتزم الشركة باإلخ -17

عنها  مندوبينب والمتابعة الدوريةحق التفتيش لسوق العبور للمحافظة واإلدارة التنفيذية  -18

ى تنفيذ شراف علواإل الصالحيات وفنياً بكافةللتأكد من التزام المتعاقد بتنفيذ بنود العقد إداريا 

 .العقد

لحراسة من  ااقد معها بعدم زيادة الفئة المقررة في العقد نظير األتلتزم الشركة المتع -19

 .طوال مدة سريان العقد

 أعضاء اللجنة
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كون مسئوال الخ و ي 000يكون المتعاقد مسئوال عن أداء فريقه و يتحمل جميع التأمينات  -20

ع ين جمعن فريقه أمام كافة الجهات المسئولة في الدولة ووزارة العمل و يكون مسئول ع

 .أعمال تابعيه مدنياً وجنائياً دون أدنى مسئولية على محافظة القاهرة

متعاقد ار الأي وقت إنذ لسوق العبوريحق للسلطة المختصة بالمحافظة واإلدارة التنفيذية  -21

وإال  يــامأبتغير بعض أو كل فريق العمل على أن يتم تنفيذ التغيير المطلوب خالل سبــعة 

 الشأن.الالزمة قانوناً في هذا  وتطبيق اإلجراءاتد ذلك إخالل بالعق اعتبر

ير لى تقرع وذلك بناءثبت للمحافظة حدوث أي خلل الى بند بعد التعاقد  إذا مافي حالة  -22

إذا وكتابي  المتعاقد بإنذار اإلخالل ينذرهذا  وتكرار حدوث لسوق العبورالمدير التنفيذي 

لعقد فسخ ا تاريخ اإلنذار يحق لها سبوع منأالمحافظة انه لم يتم تحسين الخدمة خالل  رأت

ابه لى حسعدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ إجراء قضائي على أن يتم طرح العملية 

افظة في دون اإلخالل بحق المح والئحته التنفيذية 2018لسنة  182طبقا ألحكام القانون 

 الالزمة قانوناً في هذا الشأن. المطالبة بالتعويضات

 خالفةحــالــة وجــود مخالفة أو اعتداء يجب على فرد األمن التحقق من الم فــي -23

إخطار و خالفةلـــماوإثبات  والــتـوجه فــوراً إلـى قـــسم الــشرطة التابع له الوحدة لمـعاينة

 كتابياً.بها  لسوق العبورالتنفيذي  المدير

ها من كلف بتنفيذ المهام الم اإلشراف على أفراد األمن في وردية أداء الخدمة ومتابعة -24

  عنهلسوق العبور او من ينوب قبل المدير التنفيذي 

ي نظماً ففي حالة الكوارث إخالًء م اإلدارات والسوقالمشاركة في اإلخالء مع شاغلي  -25

 والحماية المدنية.الصناعي  ومبادئ األمنإطار قواعد 

 /أولىديات )الورحال انــتهـاء يجب عدم مغادرة أيا من أفراد األمن والحراسة لمواقعهم  -26

 .التي تليها بنفس الموقعال بعد استالم زمالئهم بالوردية ( إثالثة  /ثانية

المفاجئ  المحافظة على مستوى األداء في العمل وحسن المظهر العام والمرور -27

 ونهارا.والمستمر ليال 

 أعضاء اللجنة
 

 

 اعد علىية تساء باستخدام وسائل فنفي حالة قيام الشركة المتقدمة بتنفيذ أي تطوير لألد -28

كي / م السلمثل ) تركيب كاميرات تليفزيونية / استخدا السوقتحسين وتطوير أداء نظام امن 

ول ملكية الخ( يتم ذلك بدون أي مقابل تتحمله المحافظة على أن تؤ 00تليفونات / أسلحة 

 .األجهزة والمعدات إلى محافظة القاهرة في نهاية مدة التعاقد

ي دوث أحق للمحافظة الرجوع على المتعاقد ألخذ كافة التعويضات إزاء تقاعسه أو حي -29

   .السوق المترددين علىاو  أضرار للمبني أو العاملين

لية ات عمعلى دفتر التقارير والتفتيش عليها والتأكد من قيام األفراد بإثب االطالع -30

  .االستالم والتسلم 
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ت الرسمي ونظافة المظهر واتخاذ اإلجراءا واكتمال الزىالتفتيش على األفراد  -31

  .االحترازية

 .مراقبة حركة حضور وانصراف أفراد اآلمن وعمل اليومية للحضور والغياب -32

 .اإلبالغ الفوري عن اى مخالفة تحدث في الموقع  -33

دير عمل سجل يومي به أسماء أفراد كل وردية والواجبات المكلف بها كل فرد للم  -34

ً  الثامنةموقعاً من المشرف قبل الساعة  لسوق العبورالتنفيذي    .صباحا

 .يتم احتساب التأخير عن الساعة الثامنة صباحا غياب عن هذا اليوم -35

ة القصوى يوميا وفى حالة الضرور ( ساعات8اال تزيد مدة الوردية الواحدة للفرد عن ) -36

 للسوقللعمل بالوردية التالية بشرط موافقة المدير التنفيذي 

ن لتحقق مااخل الموقع فور بأى أعمال مخالفة قد تحدث د للسوقالتنفيذي إخطار المدير  -37

 حدوثها.

 .ساعة 48تغيير أي فرد مستبعد خالل  -38

ة ، السوق ) مباني خرساني منشئاتوضع وتنفيذ خطة متكاملة لحراسة وتامين كافة  -39

، وق عنابر ، مالحق ، شاليش ، حدائق ومسطحات خضراء ، أعمدة إنارة داخل وخارو الس

وائر مولدات ، بوابات ، شبكات ، غرف كهرباء ، محطات الميال والصرف والمعالجة ، د

خل جودة داالمو تليفونية ، المخازن والمحالت الشاغرة بمنطقة الفوارغ التابعة لرئاسة الجهاز

 نه معحرم سوق العبور وكافة المناهل بالسوق ، وأي أهداف أخري يحددها الجهاز فى حي

د ئي بعمين على السيد / رئيس الجهاز إلقرارها وكذا خطة التامين أإلطفاعرض خطة التا

 .اعتمادها من إدارة الحماية المدنية

 اعضاء اللجنة 

 

 

ت التنسيق مع أجهزة الشرطة: لتحقيق اآلمن واالنضباط داخل السوق وعلى بوابا -40

ه خالفرائق والدخول والخروو واإلبالغ الفوري أليه مخالفات أو سرقات أو تلفيات أو ح

وتحرير محاضر إثبات حاله بنقطة شرطة سوق العبور عنها وذلك بمعرفة المختص 

 .بالشركة

                  از   مراقبة أعمال التحصيل على البوابات والتقدم باإلبالغ الفوري إلدارة الجه -41

 حينها.عن اى مخالفات تحدث في 

 الســوق.رفع الباعـة الجائلين داخــل  -42

ى ى التهين أي مشرف او فرد إال بعد العرض على إدارة االمن ورئاسة الجهاز عدم تعي -43

د من إن كان مستبع تقوم بالموافقة على تعيين أي مشرف او فرد وذلك بعد الكشف عليه

 للتعيين.السوق أو غير الئق أو غير مناسب 

 وا السوقفى حالة تحرير مذكرة أو خطاب او مخالفة من الشركة عن اى موقف داخل  -44

سيد / تقوم بعرضة على ال التىعلى البوابات يعرض على إدارة االمن وادارة االمن هى 

 الجهاز.رئيس 
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                          وفى حالة عدم االلتزام بالبنود السابقة يوقع غرامة مالية على الشركة     -45

 .نهاية الشهر فيعالوة على تقييم أداء الشركة 

د ألفرااات الجهات األمنية وصحيفة الحالة الجنائية لجميع ضرورة الحصول على موافق -46

دارة إإمداد مجال اآلمن للشركة المتعاقدة مع الجهاز التنفيذي لسوق العبور و فيالعاملين 

شف ضار كالجهاز بصورة من صحيفة الحالة الجنائية لجميع األفراد والعاملين باألمن واح

 .ومشرف فردطبى لكل 

 لورديةمناسبة لجميع مشرفي القطاعات ومشرفى البوابات ومدير اتوفير وسيلة اتصال  -47

 لة اوومدير االمن حتى يمكن السيطرة علـى جميع المواقـع بوجود خطوط تليفونات محمو

 .وسيلة السلكية مناسبة وذلك لسرعة االبالغ عن اى حدث فى حينه

  

 :_ األسس الواجب مراعاتها عند تنفيذ مهام اآلمن والحراسة -1

ءة االنضباط والكفاان يتم تنفيذ المهام السابقة بواسطة أطقم على مستوي عالي من التدريب ويجب           

 ذلك يتم تحقيقالبدنية وقادرة على تحقيق اآلمن واالنضباط بالتنسيق مع عناصر شرطة السوق وقيادتها ول

:- 

اسة لى فريق الحرساعة للسيطرة ع 24فعال في كل وردية وعلى مدار  )قيادة(تواجد عنصر  -أ

 .وتنظيم أعمال اآلمن والحراسة والتصرف في كافة المواقف الطارئة وفقاً لظروف كل موقف

 أعضاء اللجنة 

 

 لقائمينراد ااحكام السيطرة على محاور الدخول والخروو للسوق وتقديم المعاونة الالزمة لألف  -ب

ا في خروجه العربات ومنع دخولها اوبتحصيل الرسوم على البوابات الرئيسية والفرعية وذلك بتفتيش 

 -حالة مخالفاتها من حيث :

 جات دون تحصيل الرسوم المستحقة.  دخول أو خروو منت( 1)  

  .دخول مواد بناء أو فراشة غير مصرح بها( 2)  

 .خروو أشياء مملوكة للسوق( 3)  

 و كالت أالتروسيمنع دخول أيه أدوات خاصة بالباعة الجائلين سواء عربات الكارو أو ( 4) 

 .فترينات أو موائد طعام أو خالفه        

 .منع دخول العربات و التروسيكالت أو اى مركبه ال تحمل أرقام مرورية(  5) 

ووحدات البيع المختلفة بالسوق ومرافقة  المنشآتتعيين مراكز الخدمة المختلفة لتامين كافة - و

سوق اخلي بالالد السوق بعد إغالقها وطبقاً لنظام العمل المختلفة والحفاظ على مكوناته وكافة محالت

 وأي أماكن تحددها الجهة المالكة 

ع ل قطاويتم تقسيم السوق إلى خمسة قطاعات ويعين مشرف لإلشراف على الخدمات المختلفة فى ك

 -والقطاعات هـى :

 قطاع اإلدارة  -

 قطاع الفاكهة ومجمع الخدمات الجديدة -
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 ر والموز قطاع الترفيهية والخضا -

 قطاع البلح والغالل والليمون -

 قطاع الفوارغ ومصنع السماد والمعالجة -

 قطاع األسمــاك -

                      .إعداد دفاتر تسجيل حركة دخول وخروو األفراد والمركبات والمعدات -د 

 التنسيق مع الشركات العاملة بالسوق للسيطرة على أماكن العمل المغلقة - هـ

 لمخازن + غرفة تجميع الكابالت وخالفة ( ا –رف مولدات الكهرباء غ – صة)خا     

 اً المراقبة الفعالة لتنفيذ خطة التامين الداخلي وذلك بتنفيذ دوريات راكبة طبق -و

 فيالشرطة بلخطة زمنية محددة معتمدة من الطرف األول خاصة مع االستعداد لالتصال واالستعانة      

ليالً جميعها  ( موتوسيكل1( موتوسيكل مساءاً وعدد )1( موتوسيكل نهاراً وعدد )1) حالة المشاجرات عدد

 سارية وسائق مؤهل.بحالة جيدة ورخصة 

   . السوق وابات(بـ  )مبانيتخصيص األفراد الالزمة لحراسة وتامين الكاميرات التليفزيونية داخل  -ز

 .ذي للسوقتحددها إدارة الجهاز التنفي التييتات تح وإغالق وحراسة جميع بوابات السوق طبقاً للتوقف -ح

 اعضاء اللجنة 

 

لم يتم  ـ والتي ةـ ثالجات عام ـ مطاعم ـ كافيتريات المحالت ومنها الخدمات )كافة المنشآتحراسة وتامين -

رض مع المزاد العلني مع منع استخدامها أو تواجد أي أشخاص بها ألي غ فيبيع حق االنتفاع بها 

  .التامة على مكوناتها(المحافظة 

حريق ـ  ـ ـ تخريب ـ جرائم )مشاجراتإبالغ رئاسة الجهاز عن أي أحداث غير عادية فور حدوثها -ي

 .مع اتخاذ اإلجراءات الالزمة وخالفه(إتالف 

اد دون سد حجز السيارات التى يطلب جهاز السوق حجزها ببوابات الدخول أو الخروو نتيجة هروبها-ك

 جهات االختصاص ) ة وذلك لتحصيل غرامة الهروب من هذل السيارات مع أخطارالرسوم المستحق

لمطلوب الغ اـ المرورـ نقطة الشرطة ( وفي حالة ثبوت مخالفة ذلك يتحمل المتعاقد المبمشرف المحافظة

 .سدادها عالوة على غرامة مالية تقدر بمعرفة رئاسة الجهاز طبقاً لحجم المخالفة
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 -شروط يجب توافرها في العاملين باألمن والحراسة : -25

 

 كونوا ذوى خبرة بأعمال األمن والحراسة ومؤهلين الستخدام أجهزة ومعداتأن ي -    

 .الصناعياإلطفاء واألمن                   -

 باط عاما وان يكونوا متمتعين باللياقة البدنية واالنض 50جب أال تزيد أعمارهم عن ي -              -

  والسلوك.وحسن السير                  -

وخاليين من األمراض المعدية وتقديم ما يفيد بالتطعيم ضد  –اصلين على الموافقة أن يكونوا ح - 

   .وحاصلين على مؤهل متوسط على األقل مناسب –كورونا 

 ة.بالجهفصاح عن أي أسرار بالعمل أو معلومات خاصة السرية وعدم اإل -             -

 جب أن يكون فرد األمن أدى الخدمة العسكرية مع تقديم المستندات الدالة على ذلك ي -            -

 

 أعضاء اللجنة

 

 اختصاصات رجال األمن بالموقع

 مدير االمن بالموقع -أ

 .ان يكون حاصل على مؤهل دراسي )عالي( -

 تعرض لها تعليها من المخاطر التي قد تم تأمين المنشأة والعاملين والمترددين ييضع الخطط التي بها  -

 .شرف فنياً وإدارياً على العاملين تحت إدارته ويعمل على تنمية ورفع كفاءتهم وتدريبهمي -

 .التنظيم المتبع فى المنشأة ويبدى مالحظاته األمنيةويدرس األساليب  -

 قها راقب تطبيناحية األمنية وياعاة المنشأة لاللتزامات القانونية ذات األثر عليها من اليتأكد من مر -

 .سرعة التصرف حيال المواقف الطارئة -

 .ات السالمة والصحة المهنيةيراعى تطبيق المنشأة لتعليم -

 .ألمن والحمايةالتحقيق وحل المشكالت المتعلقة با -

 مشرف االمن بالموقع -ب

 المتوسط(ان يكون حاصل على مؤهل دراسي مناسب )مؤهل متوسط أو فوق  -

 .مسئول مسئولية مباشرة أمام مدير األمن -

 .تنظيم الخدمات األمنية بالوردية -

 .ين له أثناء ورديتهاإلشراف على أفراد األمن التابع -

التفتيش على جميع األماكن المسئول عنها والتأكد من سير العمل وفق الخطط والبرامج المقدمة في  -

 الفني.العرض 

 ثالثاً : الشروط و المواصفات الفنية الخاصة              
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 .مةوإضرار واضحة على السالمة العا واد خطرة حول الموقع ولها أثارتقديم التقارير على أيه م -

 .الخاصة بورديته مع حل المشكالت التي تحدث أثناء ذلك تقديم التقارير -

 .م م والتسلاالستال على دفتر التقارير والتفتيش عليها والتأكد من قيام األفراد بإثبات عملية االطالع -

 مال الزى الرسمي ونظافة المظهر.واكتالتفتيش على األفراد  -

موقع دفتر ثابت لل وعمل  ور وانصراف أفراد اآلمن وعمل اليومية للحضور والغيابمراقبة حركة حض -

 .يكون مع مدير الموقع 

 .سوق العبوراإلبالغ الفوري عن اى مخالفة تحدث في  -

 اعضاء اللجنة 

 

 فرد األمن بالموقع -ج 

 .اسي مناسب ال يقل عن  )الشهادة اإلعدادية( حاصل على مؤهل دران يكون  -

 التعاقد .بها للحفاظ على أمن المنشآت محل  أداء المهام التي يكلف -

 .ة عاليةتميز بلياقة بدنية وجسدية عاليه من حيث الشكل العام المناسب ألداء مهام عمله بكفاءي -

اعي من دات اإلطفاء و األمن الصنال األمن والحراسة واستخدام أجهزة ومعذو خبرة عالية في مج -

 .خالل الدورات التدريبية ) مع تقديم شهادات بذلك ( 

 .يز باالنضباط الذاتي وحسن المظهر وقوة الشخصية واألمانة والعفة والنزاهةيتم -

 ة سن التصرف في اتخاذ كافة اإلجراءات األمنية المناسبة وكذلك المواقف األمنية الطارئح -

 (..... الختداء / تسرب ميال أو غاز / الزيارات الهامة شغب / اع )حدوث

 .يتميز باللباقة والهدوء وإال يغضب بسرعة وقادر على امتصاص غضب اآلخرين -

 .اإلبالغ الفوري عن اى مخالفة تحدث في الموقع -

  

   األسس التى تبنى عليها شخصية ضباط األمن

 لجديــةا -المظهــر  -االنضبـاط  -رفــة المع - 

ً والخاضع لإلشراف  - لمباشر االمتخصص والمدرب تدريبا جيداً فنيا وعلميا واالنيق مظهريا

 والمتابعة المستمرة من إدارة الشركة على كافة المستويات 

 معايير اختيار رجل اآلمن 

                – معيار الوطنية – باألمنل العم فيرغبة  - ثقافيمعيار  - علميمعيار  - أخالقيمعيار 

 للياقة الطبية والبدنية ا -السن المناسب 

                       دائرة تليفون محمول خاصة بالموقع على مدار الراسى عليها المناقصةمطلوب من الشركة 

 .ساعـة 24الـ 
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 صرف المستحقات المالية :   -26

 -اآلتي:  رط تقديمد بشتنفيذ بنود العق يتم صرف المستحقات المالية للمتعاقد في بداية الشهر التالي الذي تم فيه

 ضي ر المنقالشه أ  ( فاتورة معتمدة من الشركة بإجمالي المبالغ المطلوبة عن األعمال المنفذة خالل 

ا و تشوبهة / أب (  تقرير من المدير التنفيذي لسوق العبور يفيد بأن عملية التأمين و الحراسة تام

 تمد هذا التقرير من المدير التنفيذي لسوق العبورمالحظات تستوجب الخصم المالي  ويع

 اعضاء اللجنة 

 

 

 فسخ العقد أو التنفيذ علي الحساب : -72

ً في االحوال و ط الحق في فسخ العقد أو تنفيذل على حساب الشركة المتعاقدة للمحافظة لشروط لبقا

ات العامة و تبرمها الجه التي( من قانون تنظيم التعاقدات  51و 50االحكام الواردة بالمادتين )و

ً لا النهائيالذكر مع اعتبار التأمين  سالفيالتنفيذية  الئحته( من 101و 100المادتين ) ها لمسدد حقا

ري من شرط جوه بأيإذا أخلت  خسارة تكون قد لحقتها ؤ بأيدون اخالل بحقها في الرجوع علية 

اب وجب كتالسلطة المختصة وتعلن بمشروطه ويكون الفسخ أو التنفيذ على حساب الشركة بقرار من 

وني االلكتر لبريديرسل بالبريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد ، مع تعزيزل في ذات الوقت با

 حوال على عنوانها المبين بالعقد.أو الفاكس بحسب األ

 

 محتويات المظروف الفني : - 82

عاد أي م استبني على أية أسعار مالية وسيتالمظروف الف يحتويتلتزم الشركات مقدمة العطاءات أال 

 عطاء يتضمن في مظروفه الفني ذلك 

 يجب أن يحتوى المظروف الفني على المستندات االتية : -             

نظيم التعاقدات ت( من الالئحة التنفيذية لقانون 49ذلك بجانب المستندات والبيانات المنصوص بالمادة )و

 المناقصة. مة سالفة الذكر فيما يتعلق منها بالعملية محل التي تبرمها الجهات العا

ا شكله واسم صاحب النشاط واسم الشهرة إن وجد وصورة من عقد التأسيس للشركة ونظامها األساسي  -1

يقي منه د الحقالتجاري وبيان الطبيعة القانونية لصاحب العطاء والمستفي بالمستندات االسمالقانوني 

 ساسي اوام االلك ويعتد في هذا الشأن بنسخة معتمدة من عقد التـأسيس او النظوالمستندات المؤيدة لذ

 .وذلك بالنسبة للشركات تعديل،هيكل لراس المال وفق اخر 

  .اسم المدير او الموظف المسئول -2

سم المخول له ا –البريد االلكتروني –رقم الفاكس  –رقم التليفون  –المختار  )المحلوسيلة التواصل  -3

كافة  حتإال أصبووإذا تم تغير العنوان يتم إخطار المحافظة بالعنوان الجديد  المتعاملين(مع التواصل 

  .المرسالت على العنوان القديم صحيحة ونافذة قانونيا

  .من الجهات المعنية للعمل فى هذا المجال والموافقات الالزمةأنواع النشاط  -4

 .سارية  القوميبطاقة الرقم  -5
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  .ديثة و أخر إقرار ضريبيالبطاقة الضريبة الح -6

 .) القيمة المضافة ( على المبيعاتتسجيل لدى مصلحة الضرائب  -7

 .السجل التجاري )ساري ( فيالقيد  -8

 اعضاء اللجنة

 

  .تكون القيد فيها واجباً قانونا حسب األحوال التيالسجالت  فيصورة من القيد  -9

ك و ى البنفمل معها ورقم حساب الشركة يتعامل معها والعنوان الذى يتعا والمسئول الذىاسم البنك  -10

 .امر الدفع عليه  يتم تحويل الفرع الذى

 .للشركة ) القوائم المالية عن ثالث سنوات سابقه (  الماليالموقف  -11

لسابق امع ذكر الجهات  (االمن و الحراسة مجال في مشابهة إسناد سابقة االعمال )صور اوامر -12

ل اثلة خالوالمم التي تمت الترسية عليها االعمالت يفيد تمام مدعمة  بشهادة من الجها التعاقد معها

 .الجهة  وبيان األعمال وقيمتها   الثالث سنوات األخيرة  شاملة بها اسم وعنوان

 الفني قدم العطاء في مظروفين احدهما فنى و االخر مالي مغلق ويرفق التامين االبتدائي بالمظروفي -14

 الدالة على ذلك   المستنداتانوني للجهة مقدمة العطاء ول القيجب تقديم بيان الشك -15

 لسة فتح المظاريف الفنية جيوماً  من تاريخ 90 مدة سريان العطاء  – 16

 طابع الشهيد وموقعة ومختومة بخاتم الشركة   المواصفات عليهاأصل كراسة الشروط و -17

 االشتراك في بوابة التعاقدات العامة ما يفيد  تقديم  -18

 ليس يدويا  م الشركة بكتابة العروض مميكنه وتلتز -19

لضرائب امنشأة بمصلحة تقديم ما يثبت بأن المتعاقد مسجالً في منظومة الفاتورة اإللكترونية ال  -21         

  2021لسنة  160المصرية تنفيذاً لقرار السيد / رئيس مجلس الوزراء رقم 

لظرف اإلجمالي على مالي بعدد كل صفحه موجودة على العطاء مع ذكر اترقيم العطاء الفني و ال -22          

 .من الخارو

 عرض فنى يوضح مدى تفهم مقدم العطاء لألعمال المطلوبة  - 23          

ستيفاء نماذو من مقدم العطاء على كل صفحة بعد ا والحراسة موقعهاعمال االمن شروط  - 24          

 العطاء     

لعمومية االميزانية ودة من المحاسب القانوني للمنشأة موضحا بها المركز المالي لمقدم العطاء شها -25     

 لمصلحة الضرائب معتمد ومختوم األخيرة المقدمة عن الثالث سنوات

 يس لمقدمصورة عقد التأسيس وصورة جريدة الوقائع الرسمية المصرية المنشور بها عقد التأس -26

 العطاء

   ومشرفيفة الجنائية لكل فرد أمن تقديم الصح -27

 سنوات طوال فترة التعاقد  3لمدة  باألسعاراالرتباط  -28

 ا قانوناجب تقديم بيان الشكل القانوني للجهة مقدمة العطاء و المستندات الدالة على قيامهي -29

ة )الموافق األمنيوإرفاق صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة المساهمة وسريان التصديق 

( لسنة  133لمزاولة أعمال األمن وحراسة المنشآت طبقا لقرار وزير الداخلية رقم )  األمنية(

 ر.بالقرا 10مراعاة تنفيذ بند رقم مع  11/1/2016والصادر بالجريدة الرسمية في  2016
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 .( تأمينات اجتماعية موضح بها أسماء العاملين األساسيين  2ة ) استمار  - 30

 أعضاء اللجنة 

 

 

 :  الماليلمظروف ا -92

 -على المستندات االتية : المالييجب أن يحتوى المظروف 
نظيم التعاقدات ت( من الالئحة التنفيذية لقانون 51بجانب المستندات والبيانات المنصوص بالمادة ) -1

 المناقصة .التي تبرمها الجهات العامة سالفة الذكر فيما يتعلق بالعملية محل 

مة كافة الضرائب والرسوم والدمغات وضريبة القي لمصري شاملاالسعر األساسي بالجنيه  -2

 وموقعة ومختومة.المضافة وان قائمة األسعار مؤرخه 

لتعاقد اشروط  تتعاقد عليها وتحت التيإقرار من الشركة بان األسعار الراسية تمثل اقل األسعار  -3

 خصم)أسعار خاصة لعمالئها المفضلين والمميزين وان هذل األسعار مماثلة او اقل من اى 

  .عروض موسمية الخ أو ...الشركات والهيئات والمؤسسات الخيرية 

ليه ويل عواسم البنك والفرع الذى يتم التح اتخطاب مختوم وموقع من البنك برقم حساب الشرك -4

  .امر الدفع

 .ارتتم المقارنة والمفاضلة المالية بين العروض المقدمة المقبولة فنياً وأقل األسع -5

يبة وضروم التأمينات والرسلمدة ثالث سنوات شاملة كافة الضرائب والدمغات و عار ساريهاألس  -6

 طبقاً للقانون . استقطاعاتالمضافة وأي  القيمة

ف المظرو فيتوضع  سنوات{ثالث  والحراسة لمدةاالمن  }اعمالجداول الكميات واألسعار  -7

 .المالى

 

 الشطب من سجالت المتعاقدين  :  -30

ً للشروطللمحافظة ا حكام واأل لحق في شطب المتعاقد من سجل المتعاقدين معها في األحوال وطبقا

ئحته ال( من 100دة )( من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والما50الواردة بالمادة )

  .التنفيذية سالفي الذكر

 

 صاحب العطاء المقدم    يقر  -31

و ط سة الشروالمواصفات الفنية الواردة بكراروط  وـــع الشـى جميـعلو تحقـق بنفسـة  اطلعبأنه 

ً بموافق على ما جاء بها  انهالماثلة و ملحقاتها و المواصفات   مكملة  هاو بأنها من بيانات و ملتزما

ملية للع خولهدعتبر و يلشروط التعاقد حال رسو المناقصة الماثلة علية ووفقاً ) لنموذو العقد المرفق ( 

ة مما د أو فقرأي بن بحالتها و أوصافها الراهنة وال يحق له االعتراض علىمطروحة قبوالً نهائياً لها ال

ً أو مستقبال ، و يعتبر هذا إقرار منه بمعرفة و معاينة ومحل الطرح  ة نة التاملمعاياجاء بها حاليا

تصة ( توى المخرة الفدولة ) إداو انه ملتزم بجميع المالحظات  التي قد يبديها مجلس الالنافية للجهالة  

 منازعات ذات صله أيحال مراجعة كراسة الشروط و العقد مع إختصاص مجلس الدولة بنظر 

 .بالعملية محل التعاقد أو العقد
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 الشطب من سجل المتعاقدين :  -23

ة الوارد حكامللشروط واألللمحافظة الحق في شطب المتعاقد من سجل المتعاقدين معها في األحوال وطبقاً 

الئحته التنفيذية  ( من100( من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والمادة )50بالمادة )

 .سالفي الذكر

 

 بوليصة التأمين  -33

لح مين لصاليصة تأيم بوتلتزم الشركة الراسي عليها العطاء وقبل التعاقد وعلى نفقتها و مسئوليتها الكاملة تقد

ير ذلك مين و غالتأ المحافظة بمراعاة أال تقل قيمة البوليصة عن القيمة التقديرية التي ستقرر بمعرفة شركة

ون شأن ، دذا المن أمور أخرى ذات الصلة بموضوع التعاقد بعد إتمام المعاينه و اإلجراءات الالزمة في ه

ابات اإلص ة على السرقات بأنواعها وثمة اعتراض من الراسي علية العطاء  على أن تشمل هذل البوليص

ما قد يترتب والخ  وذلك فيما يخص الموقع  000بأنواعها و العجز )كلى / جزئي ( و الوفـــاة و الحريق

مة ذل القيداد هسعلى ذلك من أثار دون أدنى مسئولية على محافظة القاهرة و يلتزم الراسي علية المناقصة 

ألحوال ميع اجاد خالل المهلة المحددة من جانبها في هذا الشأن وفى فور قيام المحافظة بإخطارل بالسد

 .ةو اللوائح ذات الصلالخاصة بإجراءات بوليصة التأمين يتم إتباع أحكام الــــقوانــيـن 

 

 اعضاء اللجنة 

 

 

 المعاينة النافية للجهالة - 43

حت تنفسه و بحقق أن يتافية للجهالة ومعاينة التامة النعلى أصحاب العطاءات معاينة الموقع محل الطرح ال

ى كل رف علمسئوليته من كافة البيانات و المواصفات الواردة بكراسة الشروط و المواصفات ، و التع

ام اضح و تودراك إاالقتصادية و الطبيعية الشاملة حتى يصل إلى و األوضاع المحلية والقانونية و األحوال

ً لها بحا، وكافة الظروف التي قد تؤثر على عر  أوصافهاولتها ضة و يعتبر دخوله للعملية قبوال نهائيا

حل معرفة مو دراسة بيعتبر هذا إقرار منه مستقبال، والراهنة و ليس له الحق في االعتراض عليها حالياً أو 

  .الطرح ومعاينته المعاينة التامة النافية للجهالة
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 إقـــــــــــــــرار

أمينه محل تلمطلوب وقع ا.............بأننا قمنا بإجراء المعاينة النافية للجهالة للمنقر نحن شركة / ......

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

 أسم مقدم العطاء (1

 عنــوانه (2

      رقم تليفونه                                                          (3

 رقم البطاقة الضريبية (4

 ــاءرقم السجل التجاري                                     توقيع مقدم العط (5

                                                                                       

 خـــــــــــــتم ال                                                                             

 

 

 اعضاء اللجنة 

 

 

 المتوقع للعملية البرنامج الزمني  -53

 2022 /    / تاريخ اإلعالن

 2022 /    / تاريخ جلسة اإلستفسارات

 2022 /    / تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية

 2022 /    / تاريخ االنتهاء من البت الفني

 2022 /    / ليةتاريخ فتح المظاريف الما

 2022 /    / تاريخ االنتهاء من البت المالي

 2022 /    / تاريخ اإلخطار بالترسية
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  -المالي:توفير االعتماد  -63

لحراسة اعمال االمن و اللصرف علي  صندوق الخدمات والتنمية المحليةالبند يسمح بالصرف من 

  للجهاز التنفيذي لسوق العبور 

 وف المالي (االسعار )توضع في المظروساعة  24لألمن و الحراسة طوال عداد المطلوبة جدول اال -73

 

 بيان
 الوردية األولى

 الوردية الثانية

 
 اإلجمالي الوردية الثالثة

 3 1 1 1 مدير امن

 24 8 8 8 مشرف أمن

 213 71 71 71 فرد  أمن

 3 1 1 1 سائق عربة

 3 1 1 1 سائق موتوسيكل

بينهم  لالعم وتنسيقالسلكي لمتابعة  والمشرفين بأجهزةبتجهيز جميع افراد االمن  تلتزم الشركة -

ال دوريات ( سيارة نصف نقل تستخدم للقيام بأعم1عدد ) التالية:الى المعـــدات  باإلضافة

 .االمن والحراسة

ع واقع ورفمت واللمرور مع ادارة االمن والخدمات على البواباانقـل أطقم األفراد علـى البوابــات  -

 .للجهاز اثناء الحمالت االشغاالت من داخل السوق واحضارها

   - هقطاع فيمشرفين كل المرور مع ال  - لألمنيستخدم للقيام بأعمال المرور  :موتوسيكل (1( عدد ))ب   

ة اكثر من وردية واحدة وان يكون كشف اسماء الوردي فيومحظور تكرار اسم شخص العامل 

 .مطابق للواقع

 عضاء اللجنة ا

 

 الجزاءات والغرامات -83

 

 الجزاءات والغرامات المقابلة  وصف حاالت المخالفة للفرد  م

 ) أفراد  (:ــ  اإلداريمخالفات التنظيم  أوال

 ـ الغياب بدون إذن مسبق أو ترك الوردية 1

 ـ عدم التواجد في محل الخدمة 2

 ـ عدم ارتداء الزى 3

 اء الواجبات ـ اإلهمال و التقصير في أد4

 ـ التعامل بأسلوب غير الئق 5

لمظهر الخارجي والنظافة الشخصية ا -6

 للفرد

 

 جنيه  للفرد200خصم 

 جنيه للفرد 300خصم 

 جنية للفرد 200خصم                     

 جنية  للفرد 400خصم                      

 جنية  للفرد 200خصم                      

 جنية  للفرد 100خصم                      
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قد يتم توجيه إنذار كتابي تفصيلي بالواقعة للمتعا عند كل مخالفة :ــ  ثانيا 

 من المحافظة أو اإلدارة التنفيذية 

مرة 2حاالت تكرار نفس المخالفة   ثالثا

 خالل نفس الشهر
 غرامة مضاعفة على كل مخالفة بعد الثانية

 الكراسة لم   بند من بنود ألىمخالفة الشركة     رابعاً 

 ترد بعالية 

جنية  للفرد الواحد ألى مخالفة ترد  700

 في تقرير المدير التنفيذي للموقع 

  المتعاقد على نفقة هاوذلك مع عدم اإلخالل بحق الجهة اإلدارية في فسخ العقد أو سحب األعمال وإعادة تنفيذ      

 أعضاء اللجنة

 

 والتأمينات شامال كافة أنواع الضرائب والرسوم بيان األعمال واألسعار -39

 لسوق العبور لعملية األمن والحراسة 

 بيان م
عدد 

 األفراد

 السعر للفرد

 شهريا

 بالجنيه

 ش.ض.ق.م

السعر سنوياً  

 بالجنيهللفرد 

 م.ق.ض.ش

سعر االفراد 

طوال ثالث 

 سنوات 

 م.ق.ض.ش

    3 مدير امن  1

    24 مشرف امن  2

    213 فرد امن  3

    3 سائق سيارة  4

    3 سائق موتوسيكل  5

    246 االجمالى 

 أسم مقدم العطاء -1

 عنــوانه  -2

     رقم تليفونه                                                           -3

 رقم البطاقة الضريبية -4

 لعطــاءادم مق رقم السجل التجاري                                             توقيع -5

 أعضاء اللجنة 

 

 دير ــــــــم                                                                                              

 داتــــــدارة التعاقأ                                                                                             

 

 وقيـــاجى أبراهيم دسـأ/ن                                                                     
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