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 الشروط والمواصفات العامة

 

ن الشركات المتخصصة البيطري بالقاهرة عن مناقصة عامة بيتعلن مديرية الطب  

وفقا للشروط    حلوان  ومجزرزر طرة ومج  ي بالبساتين المجزر الآلنظافة  ة  للقيام بعملي

 ة: الآتي

عاقدات التي  الخاص بالت  2018 لسنه  (182)  ون رقمناالق  حكامخاضعة لأهذه العملية  (1

 تبرمها الجهات العامة. 

هذه العملية سنة واحدة قابلة للتجديد حتى ثلاث سنوات بنفس  مدة التعاقد عن    (2

لل  الاسعار والشروط   البساتين،)ناقصة في مجازر  مويمكن لمقدم العطاء أن يتقدم 

 .مع تحديدهاالتقدم للمناقصة في أي من المجازر  هحلوان( ويمكن طرة، 

  جنيه  ألف  وعشرونفقط واحد )   21000مين مؤقت قدره  سداد تأعلى مقدم العطاء   (3

 حلوان، مجزر  لعملية    لفان جنيهأ  ط( فق2000)بالبساتين،  المجزر الالي    لعملية  (لا غير

 . مجزر طرة لعملية الفان جنيه  ط( فق 2000)

الكود المؤسسي الخاص بمديرية الطب    ىالنقدي عل   الابتدائي مين  يتم سداد التأ  (4

ن مع العلم أ  ،التحصيل الالكترونيطبقا لطريقة  ي بنك  القاهرة عن طريق أـ  بيطري  ال

هو المؤسسي  الكودي  المقبو،  (20100701)  الرقم  العطاء  صاحب  قبول  وعلى  بعد  ل 

من   %5ي  واما يس  إلىيؤدي التأمين النهائي الذي يكمل التأمين المؤقت    أنعطائه  

 .قيمه العقد

للمشاركة  (5 يتقدم  كل من  على  بالمع  يجب  القيام  المناقصة  هذه  الفنية نة  يافي 

  ومجزر طرة زر حلوان  على الطبيعة لموقع المجزر الالي بالبساتين ومج  للجهالة  افيةالن

   .ه ملم بجميع المعلومات اللازمة لتنفيذ هذه العمليةأنويعتبر كل من تقدم بعطائه 

المعدات والصناديق وكل    عليها الترسية بإحضار  ( تسليم الموقع للشركة التي يتم6

  .عليهاويتم تطبيق الجزاءات ة سمتقاع لشركة ا وإلا تعتبر يلزم ما

هما للعرض الفني والآخر للعرض المالي دحاتقديم العطاء في مظروفين  يجب    (7

 يقتصر فتح مظاريف العروض المالية على العروض المقبولة فنياً.وسوف 

 -  الآتي:يشتمل مظروف العرض الفني على  أنيجب  (8

العمل خلال مدة   وضح خطةتالمقدم ت الفنية عن العرض اناجميع البي -أ

وعدد العمال وبيان المعدات والادوات التي تستخدم بالتفصيل  التعاقد

 . الخ..........والوصف 



شراف على  الكوادر التي سيسند إليها الإ  وخبراتأسماء ووظائف    ات عننابي -ب

 التنفيذ ومستوى الخبرة لكل منهم.

لة لموضوع المناقصة في  مماث  أعمالعن    الأعمالو  شهادات سابقة الخبرة  -ج

 . طبق الأصل  الجهة صورةنفس ومختومة من  ،مجال النظافة

 ات القيد بالسجل التجاري.ن ابيصورة رسمية من   - د

وكذلك شهادة القيد    قرار ضريبيخر إ آسارية و  البطاقة الضريبيةصورة من   - ه

 لدى مصلحة ضريبة المبيعات. 

لدي مصلحة    صورة رسمية - و القيد  القيمة    ى الضرائب علمن شهادة  ضريبة 

 0المضافة

المؤيدة لذلك ويعتد في  والمستندات    الطبيعة القانونية لصاحب العطاء  نابي - ز

سيس او النظام الأساسي أو هيكل  ن بنسخة معتمدة من عقد التأأهذا الش

 0ل وفق أخر تعديلس المارأ

بجميع صفحاتها   ومختومة كراسة الشروط والمواصفات موقعة  أصل نسخة  -ح

أن يتم وضع جدول الأسعار بالمظروف المالي موقع    ىعلمن مقدم العطاء  

 0ومختوم من صاحب العطاء

ـــ اثـبات   - ط (  20100701)المؤســـــســـــي  د الكو ىالـتأمين اـلابـتدائي النـقدي عل  دادســـ

 .الطب البيطري بالقاهرة بمديرية  صالخا

 

 ااعتباًر تســعون يوما تحســب  (90)أن تكون العطاءات ســارية المفعول لمدة   ب( يج9

 .اريخ المحدد لفتح المظاريف الفنيمن الت

 - الآتي:  ى( يجب أن يشتمل المظروف المالي عل 10

الضرائب والرسوم والقيمة    وجدول الفئات وكمياتها شاملة كافةقوائم الأسعار    -أ

ا وحروفا باللغة العربية وأن  مً ارقأأن تكتب الأسعار    ىالمضافة وطريقة السداد عل 

ف بحسب ما هو مدون بجدول الفئات عددا أو وزنا  يكون سعر الوحدة في كل صن 

 .أو مقاسا أو غير ذلك دون تعديل في الوحدة

 .ومختومة من صاحب العطاء  لأسعار وجدول الفئات مؤرخة وموقعةان تكون ا  -ب

وقيمة وضح  ي  -ج السداد  ومستلزمات  أسلوب  الغيار  وقطع  التشغيل   الصيانة 

 . ؤثر في القيمة المالية للعرضوغيرها من العناصر المالية التي ت

أو   -د أو التحشير في العرض المالي وكل تصحيح فيه  عدم الكشط  يجب    المحو 

 . والتوقيع بجانبه إعادة كتابته رقما وحروفا

 

 

 



 - بالبساتين:نطاق أعمال النظافة المطلوب تنفيذها بالمجزر الآلي  (11

جمع المخلفات والروث والفرت وأي مخلفات بالمجزر اينما وجدت داخل المجزر   •

معالجة محطة  داخل  الصحي    ومن  الصرف  مجمعات  مياه  في  وتجميعها 

الخاصة   والاوعية والصناديق  المخلفالمخلفات  الخطوط    اتبتجميع  من جوار 

حضار ا مع إيوميً   بصفة دورية  المقالب العمومية  ى ثم نقلها ال  والصالات يوميا

الدالة   وفي  ىعلالايصالات  عدم    ذلك  الغرامات    الالتزامحالة  الشركة  تتحمل 

 وما يترتب عليها من اثار.  البيئية

مام خطوط وصالات الذبح وأالممرات بين  تنظيف الطرق الرئيسية والفرعية و •

ي للمجزر والمخازن الادار   ىوالمبن  المديرية  ىبوابات المجزر وأمام وخلف مبن

الملونة  الرئيسية المادة  ومعمل  الشرطة  والمحارقووحده    ونقطة   الديزل 

 .يوميا راج بصفة دوريةالج ومنطقة

الماشية • الكورانتينات وسوق  أ  تنظيف  بينهما بصفة  رضيتهاوقطع    والممرات 

 . دورية

إدارة الزراعة  تجميعها بمساعدة  التخلص من مخلفات المسطحات الخضراء بعد   •

دا  والتشجير مسئوليةمن  العمل  وتنسيق  المسطحات  لعدم    خل  الطرفين 

 . الشكوى

للخنازير التي يتم اعدامها بعد وضعها في الصندوق    تجميع الاحشاء الداخلية •

ح في  ووضعها  والتعالمخصص  التجميع  منها جرة  والتخلص  بيئيا  معها  امل 

 . لذلك العمل اليومي بالخط وتوفير عمالة بعد انتهاء يوميه بصفة

المجزرنظيف  ت • الآلية)  وحدات  والخطوط  محسنة    ( الاداري  ىمبنوال  صالات 

العمل وحسن المظهر مع   التي تظهر كفاءةبالطريقة المناسبة    بصفة دورية

 . بيئيا والمناسبة لمطهرات اللازمةتوفير المنظفات وا

الكلية  • الاعدامات  وال  نقل  الصالات  الآمن  ال خطوط  الموجودة   ىلية    المحارق 

 . طباء الخطوط والصالات مع توفير العمالة لذلكإشراف أ بالمجزر تحت 

 المطلوب تنفيذها بمجزر حلوان ومجزر طرة:نطاق أعمال النظافة  (12

جمع المخلفات والروث والفرت وأي مخلفات بالمجزر اينما وجدت داخل المجزر   •

والأ المخلفات  مجمعات  في  بتجميع وتجميعها  الخاصة  والصناديق  وعية 

ال المخلف نقلها  ثم  العمومية   ىات  دورية  المقالب  احضار    بصفة  مع  يوميا 

الدالة  الإ وفي  ىعليصالات  الشركة  حالة  ذلك  تتحمل  الالتزام  الغرامات    عدم 

 وما يترتب عليها من اثار. البيئية 

 الالتزام التام بنقل المخلفات يوميا من مجزر حلوان ومجزر طره.  •

 تنظيف المجزر بالكامل وأمام بوابات المجزر بصفة دورية يومية.  •



 

  العمالة الماهرة المدربة صاحب العطاء المقبول توفير العدد المناسب من ىعل (13

 -عن:لتنفيذ الاعمال موضوع هذا التعاقد بما لا يقل 

الالي) المجزر  يقل عن  .. بخصوص  لا  العمال  اثنا عشر عامل12)  عدد  ال  ،(    ى اضافه 

الصالات والخطوط من الداخل بصفة  بنظافة  مع الالتزام  مع ضبط الراحات  المشرف  

  .(لمجزر حلوانعدد )اثنين عمال   /لمجزر طرة عمال  وفير عدد اربعةت، ودورية

  ولإدارة يوميا طوال فترة التعاقد  شرف  عمال النظافة والمتواجد العمال القائمين بأ  (14

الع  اي من هؤلاء  استبعاد  في  الحق  اذا  المجزر  بالأعمال مال  للقيام  يكن مؤهلا  لم 

 .ليهإ المسندة

عليه    المتابعة  واطلاع لجنةر والانصراف  مساك دفتر الحضو يقوم مشرف الشركة بإ  (15

اعمال    ىشراف علدارة المجزر بالإان تقوم لجنة المتابعة المعينة من قبل إ  ىعل  يوميا

ومطابقتهالنظاف الغياب  وحصر  و  ة  أبالواقع  عن  شهري  تقرير  الشركة  تقديم  عمال 

 .علي اي قصور وعدد العمال لمحاسبة الشركة

لودر كبير    وخاصةالمعدات الميكانيكية    صاحب العطاء المقبول توفير جميع  ىعل  (16

  لكل مجزر   وتوفير سائق اللودر المتواجد بصفة دوريةيناسب العمل في المجزر الالي  

كمل وعليه توفير  الوجه الأ   ىنفيذ اعمال النظافة عللت  وتوفير جميع الادوات اللازمة

اللازمة ال  الصناديق  في  ووضعها  المخلفات  المناسبةلتجميع  جميع   اماكن  بجوار 

يقل    وذلك بما لا  لتجميع المخلفات   بر الذبيح ووحدات المجزر المختلفةخطوط وعنا

 - تي:مقاساتها كالآعشر صندوق بالمجزر الالي  ستة( 16عن عدد )

 سم 90  ارتفاع* صناديق طول مترين *عرض متر ( سبعة7عدد ) •

 سم 50رتفاع  ا( ستة صناديق طول مترين * عرض متر * 6عدد ) •

 سم   70ثنان صندوق طول مترين*عرض متر*ارتفاع  إ( 2عدد ) •

 سم  90رتفاع  اواحد صندوق طول متر* عرض متر *  (1عدد ) •

 - : حدة ىلكل من مجزر طرة ومجزر حلوان كلا علبالنسبة 

 سم 90مترين*عرض متر* ارتفاع  طوله  صندوق لمجزر طرهواحد ( 1عدد ) •

 سم  90مترين*عرض متر* ارتفاع  طوله مجزر حلوانحد صندوق لو عدد •

مقبول  جميع المعدات والادوات وخلافه التي يكون قد احضرها صاحب العطاء ال  (17

واستعمالها في تنفيذ الاعمال عهدة صاحب العطاء    المجازر بقصد استخدامها  ىال



و حراسته  وتحت  المديريةالمقبول  تتحمل  ولا  وحدة  اي   مسئوليته  المجزر  وادارة 

   .ير ذلكبسبب الضياع او التلف او السرقة او غ مسئولية

 

ا  (18 المنظمةيلتزم صاحب  بالتعليمات  المقبول  وتو  لعطاء  بالمجازر  جيهات  للعمل 

بأ يتعلق  فيما  المجزر  الموا ادارة  النظافة وعليه في  والمناسبات  عمال  والاعياد  سم 

 .لمواجهة ظروف العمل في هذه المناسبات ةتدعيم العمالالمختلفة 

تحدث من مستخدميه خلال  أي اضرار    إزالةحب العطاء المقبول مسئول عن  صا(19

صلاح  القيام بما يلزم من إ  الة عدم القيام بذلك يحق للمديريةعمال وفي حقيامهم بالأ

 .ة صاحب العطاء وخصما من مستحقاتهنفق ىعل

بتوفير شرو  (20 المقبول  العطاء  للعمالة  يلتزم صاحب  المهنية  والصحة  السلامة  ط 

 .0وتوفير زي موحد لهم  لديه

 . عمال النظافة كل شهرينعن قيمة أ تتم المحاسبة (21

وانتظام  من يرسي عليه العطاء ازالة أي معوقات تعوق سير العمل بكفاءة  على (22 

 . وتوفير لودر بديل في حاله وجود عطل يعوق عمل اللودر

 بند الجزاءات (23

خير عن رفع المخلفات والروث من جانب الخطوط والصالات يتم أ( في حالة التأ

قيمةيومان  خصم   برفع    العقد  من  الشركات  أحد  تكليف  للمجزر  ويحق 

المخلفات على حساب الشركة التي يرسى عليها العطاء مهما كانت التكاليف  

  .حالة التقاعسوذلك في 

عدم رفع المخلفات من غرف التجميع الي خارج المجزر يتم خصم  حالة    يب( ف

 . من قيمه العقدأيام  اربعة

يتم خصم    في حالة  ج( العمال  الالتزام بعدد  جنيها عن كل    وخمسون  مائةعدم 

 .الجزاء عامل وفي حاله التكرار يتم مضاعفة

حالة  د( قانون    في  ينص  كما  الجزاءات  تطبيق  يتم  العقد  ببنود  الالتزام  عدم 

 .التعاقدات

الشركة   تتحمل  العمومية  المقالب  إيصالات  مسئولية  هـ( في حالة عدم إحضار 

  .محاضر البيئة



شكواه الي مكتب التعاقدات الحكومية ويكون تقديم يحق لصاحب الشأن التقدم ب (  24

 -الاتية: المذكور وفقا للمواعيد كتب الي الم الشكوى

 

موعدا ية عشرة ظهرا  نافي تمام الساعة الث  2022  /10  /25  الموافق  الثلاثاء  يوم  تحدد    (25

 لمجزر الالي بالبساتين. لفتح المظاريف وذلك بمقر ا

 يعتمد،                                                                           

 مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة  

 

 صبري زينهم عكاشة  د/                                                                 
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