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 الفنية   كراسة الشروط والمواصفات

   العامة لمناقصة  ل 
 

   

 

 الفواصل الخرسانية ورشح املياه الجوفيةمعالجة  عمليه         

 للسيارات  األزهر  بنفقي 

   2023  / 2022   الماليللعام   

 (    ثالث أعوام   لمدة ) بالمناقصة العامة 
 بنظام األظرف المغلقة  

 مالي (  –) فني 
 تبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون   التي تنظيم التعاقدات  وفقًا ألحكام قانون  

 2019لسنة  692الصادرة بقرار وزير المالية رقم    و الئحته التنفيذية  2018لسنة   182رقم            
 و القرارات ذات الصلة   

 العملية غير قابلة للتجزئة 
 

( من  36جنيها وفقاً للشرائح الواردة بالمادة رقم ) 699المواصفات و ثمن كراسة الشروط  -

 تبرمها الجهات العامة سالفة الذكر  التيالالئحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات 

في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بالجلسة العلنية    : فتح المظاريف الفنية جلسةموعد   -

 العامة 

اإلدارة العامة للشئون   -ان عام محافظة القاهرة  بالمبنى الغربي بديو:  مكان االنعقاد -

 8/8/2022الموافق   االثنينالمالية يوم 

 جنيهات لصندوق دعم األشخاص ذوي اإلعاقة    5بخالف و ذلك 

 ضريبة القيمة المضافة    %14باإلضافة إلي 

 

 الكراسة الغير مختومة بخاتم الجمهورية ال يعتد بها 

 

طابع  

 الشهيد
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 ""مقدمة                       
إطار   القاهرةرغبة  في  المالية  من خالل    محافظة  للشئون  المركزية  التعاقدات   اإلدارة  )اإلدارة    إدارة 

للسيارات(  األزهر  لنفقي  عامة  التنفيذية  مناقصة  الخرسانية معالجة  ألعمال    طرح  الفواصل 

(  ام  ثالث أعو لمدة    )  2022/ 2021ليللعام الما  بنفقي األزهر للسيارات  ورشح املياه الجوفية 
إلى   من    أعلى للوصول  الخرسانيةمستوى  الفواصل  معالجة  الجوفية  اعمال  املياه  لنفقي    ورشح 

  وبمامع أصحاب الخبرة العالية  وبما يضمن حسن و استمرار التشغيل بصفة دائمة   األزهر للسيارات  
المطلوبة    األعمال ضوء    فيالمرفقة    الخبرة  وأعمال   وفقا للمواصفاتيتفق مع الخبرة العالمية وذلك  

فقد قررت طرح مناقصة عامة بشأن ذلك  يتم االلتزام بكافة القرارات و القوانين المنظمة لذلك    أن على  
 الماثلة   و المواصفاتبكراسة الشروط  الموضحة المطلوبة و  و االعمال  الشروط و  لمواصفاتوفقًا ل 

ــدف مح ــاهرة و تهــ ــة القــ ــوة اافظــ ــى دعــ ــة إلــ ــة الماثلــ ــة العامــ ــرص المناقصــ ــن طــ ــركات مــ لشــ

الفواصةةةةةةةةل الخرسةةةةةةةةانية ورشةةةةةةةةح امليةةةةةةةةاه معالجةةةةةةةةة  المتخصصــــــــة فـــــــــي مجـــــــــا   عمـــــــــا  

ــدمات بنفقةةةةةي األزهةةةةةر للسةةةةةيارات الجوفيةةةةةة ــوفير  ـــ ــا   لتـــ ــة  و  عمـــ ــودة عاليـــ ــ  ذات جـــ  بأقـــ

  0و بأعلى كفاءه  قيمة مالية 

ــرص  ــاف  الفـ ــاد  تكـ ــايير ومبـ ــق معـ ــمان تحقيـ ــدابير لضـ ــن تـ ــمم مـ ــا يلـ ــاذ مـ ــاة اتخـ ــك مراعـ وذلـ

والنماهــــة والعدالــــة والمســــاواة فــــي المنافســــة بــــين المتقــــدمين فــــي  وتعميــــم الشــــفافية

المعاملــــة وعــــدم التحيــــم الت مــــنهم  و التمييــــم بيــــنهم ا و يضــــا تعميــــم كفــــاءة اإلنفــــاق 

ــر  ــدار  وامــ ــة و إصــ ــات الحكوميــ ــة للجهــ ــات الفعليــ ــد االلتياجــ ــال  تحديــ ــن  ــ ــومي مــ الحكــ

ــناد ــاهرة   اإلســ ــة القــ ــة محافظــ ــائمة بمعرفــ ــاءً  للشــــركات الفــ ــيتم  بنــ ــعار التــــي ســ ــى األســ علــ

 0التوص  إليها 

ــة  ــاريف الفنيـــ ــتح المظـــ ــة فـــ ــروا جلســـ ــة إن يحضـــ ــركات المتقدمـــ ــحاا الشـــ ــوا ألصـــ ويجـــ

كمـــا يجـــوا  ن يحضـــر منـــدوا مفـــوج مـــن الشـــركة بموجـــب تفـــوي  يخـــو   –والماليـــة 

 0له كافة الصالليات الالامة قانونياً فى هذا الشأن  

 اللجنة   عضاء
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 ط والمواصفات : راسة الشرمحتويات ك -1

 0الشروط العامة للمناقصة  ▪

 0المطلوبة الخدمةو   األعمالنوع  ▪

 0المواصفات الفنية  ▪

 0الشروط الخاصة ▪

 0العقد النموذجي   ▪

 عامة  شروط الال ▪
 محاية املنافسة -1

جهـــــاا بإ طـــــار  رئـــــيز جهـــــاا نفقـــــي األاهـــــر للســـــيارات تقـــــوم محافظـــــة القـــــاهرة  و           

ــ ــة ومنـ ــة المنافسـ ــة لمايـ ــات االلتكاريـ ــي ع الممارسـ ــا  لـــا  فـ ــد  و  إذامـ ــاق  و تعاقـ ــا وجـــود اتفـ ــين لهـ تبـ

ــين  ــك بـ ــان ذلـ ــواء كـ ــر سـ ــال  الغيـ ــن  ـ ــيق مـ ــرة  و تنسـ ــر مباشـ ــرة  و ويـ ــورة مباشـ ــات بصـ ــاد  معلومـ تبـ

بــــــين  صــــــحاا   وويــــــرهم مــــــن المــــــوظفين بالجهــــــة وصــــــالب العطــــــاء   وات مــــــن المختصــــــين 

   األلوا املين مع الجهة بحسب  ويرهم من المتع  والعطاءات فيما بينهم  

 :عن   الجهات المختصة فورا إبالغيجب على الشركات المتنافسة   األ روعلى الجانب  

موظــــف  و جهــــة مــــن الجهــــات ذات الصــــلة   ي و ويــــر مشــــرو  مــــن قبــــ   قــــانوني تصــــرف ويــــر   ي -

 ناقصـــة المإجـــراءات  فـــي ا مـــن شـــأنه التـــأثير بطريـــق مباشـــر  و ويـــر مباشـــر  المناقصـــةبتنفيـــذ هـــذه 

ترتيــــب مباشــــر  و ويــــر مباشــــر بــــين   ي و  نظيــــر الحصــــو  علــــى ممايــــا ماليــــة  و  يــــة ممايــــا   ــــرت 

 0من األطراف بغرج تحقيق مصلحة شخصية  و هدف وير مشرو     ي

 اللجنة   عضاء
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  انين واللوائح المنظمة بالمناقصةو الق -2

 

تبرمهععععا ال هععععات  الدععععيظععععيت الدعاقععععدات تخضععععا اععععقا المناقصععععة العامععععة أل  ععععا  قععععانو  تن ▪

والقعععععانو   قعععععت  والئحدعععععن الدنفيق عععععة   2018( لسعععععنة 182العامعععععة الصعععععان  بالقعععععانو   قعععععت  

العقععععون الح وميععععة والئحدععععن  فععععيفععععي تعععع   تفضععععيل المند ععععات المصععععر ة  2015( لسععععنة 5 

بععععدو  مقابععععل  اإليهععععالمشععععا   معععع  القععععواني   اسدرتععععان نحميععععل صععععو   و م عععع  ت الدنفيق ععععة

و  أننعععععععي مسعععععععاولية علعععععععي المحافظعععععععة مععععععع   ععععععع ل بوابعععععععة الدعاقعععععععدات العامعععععععة  ون

www.etenders.gov.eg) ) 

 . 2020لعا   200وأ  ا  قانو   نعت األتخاص ذوي اإلعاقة الصان  بالقانو   قت  ▪

كما  سرى بش   الدعاقد كافة القواني  واللوائح والقرا ات ذات الصلة بموضوع المناقصة فيما لت  رن   ▪

كراسة الشروط والمواصفات   وتعدبر اقه األ  ا  جزءاً ال  د زأ م  و كقلك العقد  فينص  بش نن

 0ال راسة والعقد وم ملن لهما 
  

 لغة تقديم العطاء :   -3

اللغععععة المعدمععععد  فععععي كراسععععة الشععععروط والمواصععععفات والعقععععون وجميععععا  اععععياللغععععة العربيععععة 

صععععلة بموضععععوع الطععععر  والدعاقععععد المحاضععععر والمراسعععع ت و يراععععا معععع  المسععععدندات ذات ال

وفعععي  العععة تقعععد ت مسعععدند بععع ى لغعععة أ عععرى  دععععي  ترجمدعععن إلعععي اللغعععة العربيعععة عععع  طر ععع   –

و عدبععععر الععععنص العربععععي اععععو المعععععول عليععععن فععععي  الععععة  –مقععععد  العطععععاء معععع  م دعععع  معدمععععد 

  0المضمو    فياال د ف أو االلدباس 

 اعضاء اللجنة 
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 الشكاوت : -4

في  الة مخالفة جهة الطر  ل راسة الشروط والمواصفات أو أل  ا  قانو  تنظيت الدعاقدات الدي       

تبرمها ال هات العامة والئحدن الدنفيق ة سالفي القكر   ح  لصا   العطاء الدقد  بش وى إلي إنا    

المالية   و دت فحص  الدابا لوزا   عموميةالدعاقدات بال هة اإلنا  ة أو إلي م د  ت اوى الدعاقدات ال

  –ل ل ذي ت   في المناقصة محل الطر  الش وى واتخاذ قرا  بش نها وفقا لأل  ا  واإلجراءات الوا ن  

الدقد  الي محافظة القاار  بش واه كدابة بخصوص أي اجراء م  اجراءات الدعاقد وفي ذات الوقت ا طا  

ة مباتر  بصو   منها واذا لت  فصل فيها بمعرفة  م د  ت اوي الدعاقدات العمومية الدابا لوزا   المالي

 المحافظة   و  لن الح  في الدقد  بش واه الي الم د  وذلك قبل الل وء الي جهات القضاء 

ا  ا  وتلدز  محافظة القاار  وم د  ت اوي الدعاقدات العمومية المقكو  في الدعامل ما تلك الش اوي 

   2018لسنة  182الصان   بالقانو   قدات الدي تبرمها ال هات العامة( م  قانو  تنظيت الدعا5المان   قت  

( م  الئحدن الدنفيق ة   المشا  إليهما في  الة وجون ت وي  دت تقد مها إلي م د  ت اوى 6والمان   

الدعاقدات الح ومية بوزا   المالية للنظر والبت في الش وي وتسو ة الخ فات علي ا   دت تقد ت الش وي 

   - د  المقكو  وفقا للمواعيد اآلتية :للم

 المد  المسمو  بها الحالعععععععععععععععععة   

ت اوي مدعلقة بإجراءات الطر  وكراسة   1

 الشروط  

سبعة قبل الموعد المحدن لفض المظا  ف الفنية ب

 عمل علي االقل  ا ا 

سبعة ا ا      ل المد  القانونية المحدن  بالقانو  ت اوي مدعلقة بالبت الفني 2

 م  تا  خ اال طا  بالبت الفني 

قبل الموعد المحدن للدعاقد بيومي عمل علي  ت اوي مدعلقة بالبت المالي    3

 االقل 

ت اوي مدعلقة بد ول إجراءات الدعاقد  يز  4

 الدنفيق 

 دت تقد مها بعد  ومي عمل علي االكثر م   

 صدو  القرا  القي  دضر  فين الشاكي   

 :  لمناقصةالغاء ا  -5

للسععععلطة المخدصععععة بمحافظععععة القععععاار  الغععععاء المناقصععععة قبععععل البععععت فيهععععا اذا تععععوفرت ا ععععدي 

( مععع  قعععانو  تنظعععيت الدعاقعععدات الدعععي تبرمهعععا 37 عععاالت االلغعععاء المنصعععوص عليهعععا بالمعععان   

 ال ات العامة سالفة القكر

 

 اعضاء اللجنة 
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 الد مينات وطر قة سداناا و ناا :  -6

  : الد مي  المؤقت :أوالً  ❖

جنيهعععععاً  ( و  سعععععدن   45000 لدعععععز  صعععععا   العطعععععاء بعععععرناء تععععع مي  مؤقعععععت مقعععععدا ه   

( معععع  ال ئحععععة الدنفيق ععععة لقععععانو  تنظععععيت 31بالمععععان   قععععت    بإ ععععدى الصععععو  المحععععدن

الدعاقععععدات الدععععي تبرمهععععا ال هععععات العامععععة سععععالفة الععععقكر   و  عععع  ا    ععععو  الدعععع مي  

ي   ومعععا بععععد اندهعععاء معععد  سعععر ا  العطعععاء أو معععد  معععد سعععر ا  المؤقعععت  صعععالحاً لمعععد     ععع

العطععععاء   وقععععاب  للد د ععععد نو  الرجععععوع إلععععي مقععععد  العطععععاء   و سععععدبعد العطععععاء الععععقي ال 

  ؤني الد مي  المؤقت كام ً ومرفقاً نا ل المظروف الفني             

  -و  دت ذلك با دي الصو  اآلتية :         

  دروني : الدفا والدحصيل االل •

بموجعععع   طععععاا ضععععما  صععععان  معععع  أ ععععد المصععععا ف المحليععععة المعدمععععد   يععععر مقدععععر   -

بعععع ى قيععععد أو تععععرط وا   قععععر فيععععن المصععععرف ب نععععن  ععععدفا تحععععت أمععععر ال هععععة اإلنا  ععععة 

 0المبلغ المطلوا والقي  وازى الد مي  المؤقت المطلوا 

 صععععماً معععع  مسععععدحقاتن الصععععالحة للصععععرف معععع  عمليععععات أ ععععرى فععععي ذات ال هععععة  -

نا  ععععة أو  يراععععا وفععععي الوقععععت المحععععدن للسععععدان و ععععدت اال دفععععا  بالدعععع مي  المؤقععععت اإل

لحععععي  االندهععععاء معععع  إسععععنان األعمععععال بال امععععل و القبععععول    وفععععي  الععععة عععععد  أنائععععن فععععي 

بموجعععع  إ طععععا  ب دععععاا  رسععععل لععععن بخدمععععة  –المهلععععة المحععععدن  جععععاز لل هععععة المدعاقععععد  

مععععا تعز ععععزه فععععي ذات الوقععععت  البر ععععد السععععر ا   ععععع  طر عععع  الهياععععة القوميععععة للبر ععععد

بالبر عععععد االل درونعععععي أو الفعععععاكد بحسععععع  األ عععععوال ونو   اجعععععة التخعععععاذ أى إجعععععراء 

أ عععر   إلغعععاء العقعععد أو تنفيعععقه بواسعععطة أ عععد مقعععدمي العطعععاءات الداليعععة لعطائعععن بحسععع  

 0ترتي  أولو اتها  

وإذا انسعععععح  مقعععععد  العطعععععاء مععععع  العمليعععععة قبعععععل الميععععععان المحعععععدن ل لسعععععة فعععععدح -   

الفنيععععة  صععععبح الدعععع مي  المؤقععععت  قععععاً لل هععععة اإلنا  ععععة نو   اجععععة إلععععي     ف المظععععا

تنبيعععن أو إنعععقا  أو االلد عععاء إلعععي القضعععاء أو اتخعععاذ أ عععة إجعععراءات أو إقامعععة العععدليل علعععي 

 0 دوث ضر  

 صورة رد التأمين الم قت لمقدمي العطاءات •

 ععععرن الدعععع مي  المؤقععععت إلععععي أصععععحاا العطععععاءات  يععععر المقبولععععة فنيععععا فععععو   -

 ندهاء جميا إجراءات مر لة البت الفنيا

 اعضاء اللجنة 
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 الد مي  النهائي :  - انيا: 

مععع  قيمعععة العقعععد  ععع ل  %5علعععي صعععا   العطعععاء الفعععائز أ   عععؤنى الدععع مي  النهعععائي بنسعععبة 

و  عععو  الدععع مي  النهعععائي  عشعععر  أ عععا  عمعععل تبعععدأ مععع  اليعععو  الدعععالي إل طعععا ه  بقبعععول عطائعععن

لعقعععد واذا لعععت  قعععت صعععا   العطعععاء الفعععائز بععع ناء الدععع مي  النهعععائي  ععع ل المهلعععة ضعععامناً لدنفيعععق ا

المحعععدن  جعععاز لل هعععة اإلنا  عععة  بموجععع  ا طعععا  ب دعععاا  رسعععل لعععن بخدمعععة البر عععد السعععر ا 

او الفععععاكد  سعععع  اال ععععوال ونو   اجععععة  نععععيفععععي ذات الوقععععت بالبر ععععد االل درو مععععا تعز ععععزه

يععععقه بواسعععطة ا ععععد مقععععدمي العطعععاء الداليععععة لعطععععن التخعععاذ أي اجععععراء ا ععععر الغعععاء العقععععد او تنف

و سعععععدن الدععععع مي  النهعععععائي بإ عععععدي الطعععععر  المنصعععععوص عليهعععععا  بحسععععع  ترتيععععع  اولو اتهعععععا

 0( م  ال ئحة الدنفيق ة المشا  اليها 82بالمان   
  -ويتم ذلك بالدي الصور اآلتية : 

 0الدفا والدحصيل االل دروني   •

المحليعععة المعدمعععد   يعععر مقدعععر  بععع ى قيعععد أو تعععرط بموجععع   طعععاا ضعععما  صعععان  مععع  أ عععد المصعععا ف  •

وا   قعععر فيعععن المصعععرف ب نعععن  عععدفا تحعععت أمعععر ال هعععة اإلنا  عععة المبلعععغ المطلعععوا والعععقي  عععوازى الدععع مي  

 0النهائي المطلوا

 صعععماً مععع  مسعععدحقاتن الصعععالحة للصعععرف مععع  عمليعععات أ عععرى فعععي ذات ال هعععة اإلنا  عععة أو  يراعععا وفعععي  •

 دفععععا  بالدعععع مي  النهععععائي لحععععي  االندهععععاء معععع  إسععععنان األعمععععال بال امععععل و الوقععععت المحععععدن للسععععدان و ععععدت اال

بموجععع  إ طعععا  ب دعععاا  –القبعععول    وفعععي  العععة ععععد  أنائعععن فعععي المهلعععة المحعععدن  جعععاز لل هعععة المدعاقعععد  

ذات الوقععععت  رسععععل لععععن بخدمععععة البر ععععد السععععر ا   ععععع  طر عععع  الهياععععة القوميععععة للبر ععععد مععععا تعز ععععزه فععععي 

الفععععاكد بحسعععع  األ ععععوال ونو   اجععععة التخععععاذ أى إجععععراء أ ععععر   بالبر ععععد االل درونععععي أو 

إلغععععاء العقععععد أو تنفيععععقه بواسععععطة أ ععععد مقععععدمي العطععععاءات الداليععععة لعطائععععن بحسعععع  ترتيعععع  

 0أولو اتها  

كعععام ً   و  عععو  الدععع مي  النهعععائي ضعععامناً لدنفيعععق العقعععد وسعععا  اً  دعععي اندهعععاء معععد  العقعععد و عععرن 

 مخالفات تسدوج  الخصت . فو  اندهاء مد  العقد إذا لت تحدث 

  واذا لععععت  ععععؤن صععععا   العطععععاء الفععععائز الدعععع مي  النهععععائي  عععع ل المهلععععة المحععععدن    جععععاز  

لل هععععة اإلنا  ععععة إلغععععاء العقععععد أو تنفيععععقه بواسععععطة أ ععععد مقععععدمي العطععععاءات الداليععععة لعطائععععن 

  0بحس  ترتي  أولو اتها  

المؤقععععت  قععععاً لل هععععة  وفععععي جميععععا  ععععاالت عععععد  سععععدان الدعععع مي  النهععععائي  صععععبح الدعععع مي   

اإلنا  ععععة   كمععععا   ععععو  لهععععا أ  تخصععععت قيمععععة كععععل  سععععا   تلحعععع  بهععععا إذا تبععععي  أ  صععععا   

العطعععاء اعععو المدسعععب  فيهعععا وذلعععك مععع  أى مبعععالغ مسعععدحقة أو تسعععدح  لعععد ها وفعععي  العععة ععععد  

كفا دهععععا تل عععع  إلععععي  صععععمها معععع  مسععععدحقاتن لععععدى جهععععة إنا  ععععة أ ععععرى أ ععععا كععععا  سععععب  

ععععد  اإل ععع ل بحقهعععا فعععي الرجعععوع عليعععن قضعععائياً بمعععا لعععت تعععدم    االسعععدحقا    وذلعععك كلعععن معععا

  0م  اسديفائن م   قو  بالطر   االنا ى 

  عضاء اللجنة 
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 سريان العطاءات :  صاللية   -7

  تبقعععي العطعععاءات نافعععق  المفععععول و  يعععر جعععائز الرجعععوع فيهعععا مععع  وقعععت تصعععد راا بمعرفعععة مقعععدميها 

ــا وذلعععك  ــعون يومـ ــدة تسـ الدعععا  خ المحعععدن لفعععدح المظعععا  ف الفنيعععة   و عععدت البعععت واأل طعععا   تبعععدأ مععع  لمـ

بالدرسعععية قبعععل اندهعععاء معععد  سعععر ا  العطعععاءات   فعععانا تععععق  البعععت واإل طعععا  بالدرسعععية قبعععل ذلعععك   كعععا  

مععععد مععععد  سععععر ا  العطععععاءات ومععععد  صعععع  ية الدعععع مي   –بعععععد موافقععععة السععععلطة المخدصععععة  –للمحافظععععة 

ا  مقععععدمي العطععععاءات كدابععععة بععععقلك علععععي ا   ععععدت ذلععععك كلععععن قبععععل المؤقععععت لمععععد  مناسععععبة   و  عععع  أ طعععع

اندهعععاء معععد  سعععر ا  العطعععاءات بخمسعععة عشعععر  ومعععاً علعععي األقعععل   و سعععدبعد كعععل عطعععاء لعععت  قبعععل صعععا بن 

  0مد مد  سر ا  عطائن كدابة و رن إلين ت مينن فو  اندهاء مد  سر ا  العطاء ( 

  -ضاص العروج الفنية :يفاء و استياست -8

اسععععديفاء واسديضععععا  العععععروق الفنيععععة المقدمععععة معععع  أصععععحاا العطععععاءات وفقععععاً لأل  ععععا  الععععوا ن      ععععدت 

( معععع  ال ئحععععة الدنفيق ععععة لقععععانو  تنظععععيت الدعاقععععدات الدععععي تبرمهععععا ال هععععات العامععععة سععععالفة 67بالمععععان   

 القكر ( 

د الل نعععة   عععوز لل نعععة الفنيعععة بنعععاء علعععي طلععع  ل نعععة البعععت اسعععديفاء البيانعععات والمسعععدندات الدعععي تسعععاع -

علعععي اسديضعععا  أي امعععو  فنيعععة مععع  أصعععحاا العطعععاءات بمعععا  عينهعععا فعععي إععععدان الدقر عععر الفنعععي الععع ز  

وذلععععك  عععع ل مععععد  التد ععععاوز    ععععة ا ععععا  معععع  تععععا  خ إ طععععا ات وفععععي  الععععة عععععد  اسععععد ابة صععععا   

العطعععععاء لطلععععع  اسعععععديفاء البيانعععععات أو المسعععععدندات السديضعععععا  األمعععععو  الفنيعععععة بعطائعععععن  ععععع ل المعععععد  

حعععدن  مععع  الل نعععة والموضعععحة بطلبعععن اليهعععا  عععدت اسعععدبعان عطائعععن باعدبعععا ه  يعععر واضعععح او  يعععر قابعععل الم

  0للمقا نة ما العطاءات اال ري  

 مسئو  التنفيذ بالشركة المتعاقدة : -9

تنفيععععقاا للعقععععد بدعيععععي  أ ععععد مو فيهععععا  فععععيعليهععععا المناقصععععة  الراسععععيتلدععععز  الشععععركة  -

بشعععع   تنفيععععق العقععععد وتقععععد ت المسععععدندات المدفعععع  القععععرا  ( وذلععععك للدنسععععي  معععععن  مدخععععقي 

                                   0بموج  تفو ض  سمي لهقا المو ف م  الشركة عليها 

 كراسة الشروط  -10

تلدععععز  الشععععركة المدقدمععععة  بدقععععد ت النسععععخة األصععععلية معععع  كراسععععة الشععععروط والمواصععععفات 

د و عدبعععر ذلعععك قبعععوال مععع  الشعععركة موقععععة ومخدومعععة بخعععاتت الشعععركة وعليهعععا طعععابا الشعععهي

ب ععععل مععععا و ن فيهععععا وتعدبععععر كراسععععة الشععععروط والمواصععععفات جععععزءا ال  د ععععزأ معععع  العقععععد 

معال ععععة  الععععقي سععععيوقا بععععي  ال هععععة المدعاقععععد  وبععععي  الشععععركة الدععععي سيسععععند إليهععععا أعمععععال

وال  عدععععد بعععع ي  الفواصععععل الخرسععععانية و تععععح الميععععاه ال وفيععععة بنفقععععي األزاععععر للسععععيا ات 

 0 راسة بسب  ما تدونن الشركة المدقدمة م  اتدراطات تعد ل في ال

  عضاء اللجنة 
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 : اتالعطاءإعداد وتسليم  -11

معععع  موقعععععة قععععدات بععععد وا  عععععا  محافظععععة القععععاار  تقععععد  العطععععاءات إلنا   الدعا

أصععععحابها أو معععع   فوضععععونن تععععر طة تقععععد ت الدفععععو ض الععععدال علععععي ذلععععك أو معععع  

العطعععععاء المعععععد   بال راسعععععة والمخدعععععو  بخعععععاتت  وك ئهعععععت   وذلعععععك علعععععي نمعععععوذ 

المحافظععععة   موقعععععة عليهععععا معععع  أصععععحابها باللغععععة العربيععععة   ومعععععد  وفقععععاً للشععععروط 

المحعععععدن  بال راسعععععة وأل  عععععا  قعععععانو  تنظعععععيت الدعاقعععععدات الدعععععي تبرمهعععععا ال هعععععات 

 العامة والئحدن الدنفيق ة سالفي القكر 

الفنععععي واأل ععععر للعععععرق أ ععععداما للعععععرق  يقــــدم العطــــاء فــــي مظــــروفين مغلقــــين

المعععالي و  عععع  أ   ثبععععت علععععي كععععل معععع  مظروفععععي العطععععاء الفنععععي والمععععالي نوعععععن 

معععع  الخععععا     مععععا وضععععا المظععععروفي  نا ععععل مظععععروف مغلعععع  بطر قععععة مح مععععة 

 وضعععععح اسعععععت محافظعععععة القعععععاار  وعنعععععوا  إنا   الدعاقعععععدات   ومعععععا  فيعععععد أ  معععععا 

ذكعععععر اسعععععمها بدا لعععععن المظعععععروف الفنعععععي والمظعععععروف المعععععالي للعمليعععععة الواجععععع  

و قمهععععا وتععععا  خ جلسععععة فععععدح المظععععا  ف الفنيععععة واسععععت صععععا   العطععععاء وتسععععلت 

العطععععاءات قبععععل الموعععععد المحععععدن لفععععدح المظععععا  ف الفنيععععة باليععععد أو ععععع  طر عععع  

 0البر د السر ا م    ل الهياة القومية للبر د

و  عععو  فعععدح المظعععا  ف الفنيعععة بعععإنا   الدعاقعععدات فعععي تمعععا  السعععاعة الثانيعععة عشعععر -

اً بال لسععععة العلنيععععة العامععععة المنعقععععد  بععععالمبني الغربععععي بععععد وا  عععععا  المحافظععععة                                هععععر

وذلععععك بحضععععو  معععع   ر عععع  معععع  أصععععحاا  2022/ 8 /8الموافعععع  اال نععععي  ععععو  

العطععععاءات الععععق     ععععوز لهععععت تفععععو ض معععع   رونععععن لحضععععو  ال لسععععة بععععدالً مععععنهت 

علعععي أ   دبعععا فعععي تععع   البعععت الفنعععي  تعععر طة تقعععد ت الدفعععو ض العععدال علعععي ذلعععك  

معععع  ال ئحععععة الدنفيق ععععة لقععععانو   69إلععععي  62اإلجععععراءات المحععععدن  بععععالموان معععع  

 0تنظيت الدعاقدات الدي تبرمها ال هات العامة والئحدن الدنفيق ة سالفة القكر 

 

  عضاء اللجنة 
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 المراسالت  ثناء إجراءات المناقصة  -12
بععع   العنعععوا  المبعععي  بعععاألو ا  الرسعععمية المقدمعععة منعععن اعععو   قعععر صعععا   العطعععاء

العنعععععوا  العععععقي سعععععيدت مراسعععععلدن عليعععععن   وا   جميعععععا الم اتبعععععات والمراسععععع ت 

اإل طعععععا ات الدعععععي توجعععععن أو ترسعععععل أو تعلععععع  أو تخطعععععر عليعععععن  واإلع نعععععات و

صعععحيحة ونافعععق  ومند عععة ل افعععة و ا اعععا القانونيعععة   وفعععي  العععة تغييعععر اعععقا العنعععوا  

 بإ طا  محافظة القاار  بالعنوا  ال د د بخطاا مس ل بعلت الوصول  لدز  

إالع نععععععات علععععععي عنوانععععععن  وإال اعدبععععععرت كافععععععة الم اتبععععععات والمراسعععععع ت و

المععععقكو  صععععحيحة ونافععععق  ومند ععععة ل افععععة و ا اععععا القانونيععععة  و لدععععز  بعععع   ت ععععو  

ها إ طا اتعععععن م دوبعععععة باللغعععععة العربيعععععة وا   سعععععلم جميعععععا م اتباتعععععن ومراسععععع تن و

إلععععي إنا   الدعاقععععدات بععععد وا  عععععا  محافظععععة القععععاار   أمععععا باليععععد بععععالعنوا  الدععععالي 

( ميععععدا  ال مهو  ععععة عابععععد   أو إ سععععالها ععععع  طر عععع  البر ععععد السععععر ا معععع  7 

 0(  23918520  ل الهياة القومية للبر د أو بالفاكد علي  قت  

ال هععععات   عععع  ا  ت ععععو  كافععععة الم اتبععععات والمراسعععع ت المدبانلععععة معععع  والععععي  -

اإلنا  ععععة والمدعععععاملي  والمدعاقععععد   معهععععا بمععععا فععععي ذلععععك اإل طععععا ات والقععععرا ات 

ومحاضعععر ال لسعععات و يراعععا م دوبعععة بشععع ل  م ععع  الرجعععوع إليعععن ال قعععا علعععي ا  

ت عععو  صعععان   مععع  األتعععخاص المفعععوق لهعععت ذلعععك مععع  الطعععرفي  و  ععع  اال دفعععا  

ت أو إ سعععالها عععع  بمعععا  ثبعععت تسعععليمها و  عععو  تبانلهعععا أمعععا بإ صعععال موقعععا بالدسعععلي

 0طر   البر د أو بالفاكد أو باال ميل

وفععععي  الععععة تغييععععر أي معععع  الطععععرفي  لمقععععره المحععععدن فععععي العقععععد  لدععععز  بإ طععععا  -

الطعععرف اآل عععر بعععالدغيير مسعععبقاً وقبعععل  مسعععة عشعععر  ومعععا علعععي األقعععل مععع   عععدوث 

 0الدغيير 

 لظر تعدي  العطاء :  -13
فيععععن  ععععرن بعععععد الموعععععد المحععععدن ل لسععععة فععععدح ال  عدععععد بعععع ي عطععععاء أو تعععععد ل               

المظععععا  ف الفنيععععة و حظععععر الدعععععد ل فععععي العطععععاءات المقدمععععة بعععععد اععععقا الموعععععد 

 0و سرى اقا الحظر علي  صا   العطاء الفائز 

 التناا  عن العقد :  -14

ال   عععوز للمدعاقعععد الدنعععازل عععع  العقعععد أو عععع  المبعععالغ المسعععدحقة لعععن كلهعععا أو بعضعععها 

أ   دنعععازل عععع  تلعععك المبعععالغ أل عععد البنعععوي أو الشعععركات الماليعععة   ومعععا ذلعععك   عععوز 

 يععععر المصععععرفية المععععر ص لهععععا بمزاولععععة النشععععاط فععععي جمهو  ععععة مصععععر العربيععععة   

و  دفعععععي فعععععي اعععععقه الحالعععععة بدصعععععد   البنعععععك أو الشعععععركة نو  اإل ععععع ل بمسعععععاولية 

بمعععا المدعاقعععد عععع  تنفيعععق العقعععد   كمعععا ال  خعععل قبعععول نزولعععن عععع  المبعععالغ المسعععدحقة لعععن 

 0  و  لل هة اإلنا  ة قبلن م   قو  

  عضاء اللجنة 
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 آلية المناقصة -15

تدعععولي ل نعععة المناقصعععة فعععدح المظعععا  ف الماليعععة للععععروق المقبولعععة فنيعععاً  فعععي المناقصعععة 

للوصععععول ألفضععععل الشععععروط واقععععل األسعععععا  وذلععععك بعععععد تو يععععد   أسععععد المقا نععععة بععععي  

ليععععة و إصععععدا  أمععععر اإلسععععنان بععععي  محافظععععة العععععروق معععع  جميععععا النععععوا ي الفنيععععة والما

القععععاار  وبععععي  معععع   ععععدت الدرسععععية عليععععن معععع  أصععععحاا العععععروق المقبولععععة فنيععععاً وماليععععا 

 0واألقل م  القيمة الدقد ر ة 

إصعععدا  أمعععر اإلسعععنان إلعععي صعععا   العطعععاء ولل هعععة اإلنا  عععة   المحافظعععة  ( الحععع  فعععي 

 0األقل سعرا واألفضل تروطاً والقي تت الدرسية عليهت 

 طبقا ألمراإلسناد  الصادر من محافظة القاهرة   ما  األع -16

معال ععععة الفواصععععل الخرسععععانية   عمععععالبالقيععععا  بتلدععععز  الشععععركة الدععععي  ععععدت الدرسععععين عليهععععا 

طبقعععا ألمعععر اإلسعععنان  الصعععان  إليهعععا مععع   و تعععح الميعععاه ال وفيعععة بنفقعععي األزاعععر للسعععيا ات 

المطلوبععععة وفقععععا ل  دياجععععات ومععععا  مععععالالمحافظععععة و ععععدت إصععععدا  أمععععر اإلسععععنان طبقععععا لألع

 0جاء ب راسة الشروط و المواصفات الفنية 

 التقييم الفني للعطاءات :  -17

 0االلدزا  بالمواصفات الفنية المطرو ة  -1

و الئحدععععععن 2018لسععععععنة  182االلدعععععزا  بدقععععععد ت المسعععععدندات المطلوبععععععة طبقععععععاً للقعععععانو   -2

 الدنفيق ة 

 و البناء  دالدشييطبقاً لدصنيف االتحان المصري لمقاوالت  -3

 مدة تنفيذ العقد   -18

وال هة اإلنا  ة بدعد ل قيمة العقد وفقاً للز ان  أو النقصا  في ت اليف    لدز  الراسي علين المناقصة 

( م  واقا نشر  اال قا  القياسية للمند ي  الصان   م  ال هاز المركزي   المدغير  البنون بنون العقد  

 قت  م  القانو   47وفقاً لنص المان  و   و  الدعد ل ملزماً لطرفي الدعاقد  للدعباة العامة و اال صاء

 2018لسنة  182

علي أ   لدز  مقد  العطاء بدقد ت معدل المعام ت المدغير  في المظروف الفني و قا باط ً كل إتفا  

اإلسنان الصان  م    و لدز  بدنفيق ما و ن ب مر اإلسنان م  تا  خ اليو  الدالي إلصدا  أمر  خالف ذلك 

 سنوات . 3المحافظة وذلك لمد  
 

  عضاء اللجنة 
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 عدي  الشروط والمواصفات ت -19

 

للمحافظة الح  في إن ال  تعد  ت علي كراسة الشروط والمواصفات قبل ميعان فدح المظا  ف الفنية  

ت إ طا  م  قاموا بشراء ال راسة بهقه  بسبعة أ ا  علي األقل إذا اقدضت المصلحة العامة ذلك   علي أ   د

الدعد  ت   ل    ة أ ا  م  تا  خ إجراء الدعد  ت   بحيث تعدبر تلك الدعد  ت جزءاً ال  د زأ م   

( م  قانو  19مسدندات المناقصة وملزمن لمقدمي العطاءات   وذلك علي النحو المبي  تفصي ً بالمان   

  هات العامة سالف القكر تنظيت الدعاقدات الدي تبرمها ال

 :  الموقع ستالمإ -20

رئـــيز جهـــاا  تصـــدر الســـلطة المختصـــة قـــرار بتشـــكي  لجنـــة لتســـليم الموقـــع عـــن طريـــق 

ــيارات  ــر للســ ــي األاهــ ــتفي نفقــ ــة المســ ــار الجهــ ــدة بإ طــ ــركة المتعاقــ ــمم الشــ ــاً ا وتلتــ دة  طيــ

ــليم اال ــواريا تســ ــد وتــ ــراد بمواعيــ ــا   فــ ــح اعمــ ــانية ورشــ ــ  الخرســ ــة الفواصــ ــاه معالجــ لميــ

ــيارات ــر للســ ــي األاهــ ــة بنفقــ ــناد  الجوفيــ ــتم إســ ــى  ن يــ ــناد  علــ ــر اإلســ ــد و مــ ــا ورد بالعقــ كمــ

 0األعما    ال   يام ومواعيد العم  الرسمية 

ــا  ــاهرة بمــ ــة القــ ــدات بمحافظــ ــار إدارة التعاقــ ــة بإ طــ ــا المناقصــ ــركة الراســــي عليهــ تلتــــمم الشــ

 0يفيد تنفيذ  مر اإلسناد 

 

 

 

  عضاء اللجنة 
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 التأ ير في تنفيذ العقد:  -12

اقــــد  ثنــــاء تنفيــــذ العقــــد عــــن الميعــــاد المحــــدد لــــه بالجــــدو  الممنــــي او مــــدة عإذا تــــأ ر المت  -

ــلحة  ــدواعي المصــ ــاهرة لــ ــة القــ ــة بمحافظــ ــلطة المختصــ ــاا للســ ــد ا جــ ــددة بالعقــ ــذ المحــ التنفيــ

نــــه اذا كــــان التــــأ ير م تــــأ يرللمقابــــ   مهلــــة إلتمــــام التنفيــــذ دون تحصــــي   ءهالعامــــة إعطــــا

 راجعاً لسبب  ارج عن ارادته 

تــــأ ير للوفــــي لالــــة عــــدم االلتــــمام بالتنفيــــذ ا لســــبب راجــــع للمتعاقــــد ا يحصــــ  مقابــــ   -

يحســـب مـــن بدايـــة المهلـــة دون لاجـــة الـــي تنبيـــه او انـــذار او اتخـــاذ  ي اجـــراء آ ـــر وفقـــاً 

ــادة )دة حـــــدملنســـــب الل ــيم التعاقـــــدات التـــــي تب 48بالمـــ ــانون تنظـــ ــا الجهـــــات ( مـــــن قـــ رمهـــ

 ( من الئحته التنفيذية المشار اليها 98العامة ا والمادة )

فقـــــ  اذا رات الجهـــــة االداريـــــة ان  المتـــــأ رويحســـــب مقابـــــ  التـــــأ ير مـــــن قيمـــــة الجـــــمء  -

ــمء  ــأ رالجــ ــي  المتــ ــر علــ ــر مباشــ ــر او ويــ ــك  مباشــ ــذه بشــ ــم تنفيــ ــا تــ ــا  بمــ ــع االنتفــ ال يمنــ

ــ  ــي المواعيــ ــ  فــ ــه االكمــ ــا اذا  دالوجــ ــددة ا امــ ــمء المحــ ــأ ررات ان الجــ ــا   المتــ ــع االنتفــ يمنــ

 بما تم تنفيذه فيكون لساا مقاب  التأ ير من القيمة االجمالية للعقد 

ــع - ــي جميــ ــلطة  وفــ ــن الســ ــرار مــ ــه بقــ ــاء منــ ــون االعفــ ــأ ير ا يكــ ــ  التــ ــي  مقابــ ــاالت تحصــ لــ

ــين ان  ــاهرة إذا تبــ ــة القــ ــة بمحافظــ ــأ يرالمختصــ ــد ا  التــ ــن ارادة المتعاقــ ــة عــ ــباا  ارجــ ألســ

جمئيــــاً او  التــــأ يرالمختصــــة فــــي ويــــر هــــذه الحالــــة اعفــــاء المتعاقــــد مــــن مقابــــ  وللســــلطة 

ــن  ــت  عــ ــم ينــ ــاً اذا لــ ــأ يركليــ ــتطال  راي ادارة  التــ ــة اســ ــلطة المختصــ ــوا للســ ــرر ا ويجــ ضــ

 الفتوي المختصة بمجلز الدولة اذا ارتأت ذلك 

ــي ال - ــاهرة فــ ــة القــ ــق محافظــ ــأ ير بحــ ــ  التــ ــي  مقابــ ــ  تحصــ ــد وال يخــ ــي المتعاقــ ــو  علــ رجــ

 ق عما اصابها من اضرار بسبب التأ يربكام  التعوي  المستح

ــه  - ــ  منــ ــناد فيحصــ ــر اإلســ ــاً ألمــ ــه طبقــ ــندة اليــ ــا  المســ ــذ االعمــ ــي تنفيــ ــد فــ ــأ ر المتعاقــ إذا تــ

مقابــــ  للتــــأ ير يحســــب مــــن بدايــــة المهلــــة وبمــــا ال يجــــاوا النســــب الــــواردة بالمــــادة رقــــم 

ويـــــتم التســـــاا الغرامـــــات  2018لســـــنة  182رقـــــم مـــــن الالئحـــــة التنفيذيـــــة لقـــــانون  98

عـــــن طريـــــق اللجنـــــة المشـــــرفة علـــــي تنفيـــــذ االعمـــــا  وتوضـــــيحها بالمســـــتخل  الـــــوارد 

 للصرف وذلك بعد اعتماده من الجهة المختصة 

  عضاء اللجنة 
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 ومواصفات األعما  الفنية مسئولية الشركة عن  عمالها -22

ملحقاتها ضد أى  و ي االزهر قفننية بجسم الخرسا الفواصل فع كفاءةة ور بمعالج قاول لتزم  املي .1

 ب للمياهتسر 

ال تدحمعععععل المحافظعععععة طعععععول معععععد  سعععععر ا  العقعععععد معععععا المدعاقعععععد أي مسعععععاولية  -2

بالنسععععبة الى نعععععاوى مرفوعععععة  اصععععة بععععإى مطالبععععات ب ميععععا أنواعهععععا و الدععععي قععععد 

 عععععانث أو بسعععععب   عععععدوث وفعععععا  أو  –تقعععععا  ضعععععد المدعاقعععععد أو أي إطعععععراف أ عععععرى 

ممععععا  نشعععع  أو  قععععا فععععي  – ر عععع  أو إصععععابة أو تلععععف معععع  أي نععععوع أو صععععفة كانععععت 

  0موقا العمل  

ت عععععو  الشعععععركة مسعععععاولة عععععع  إسعععععنان األعمعععععال  طبقعععععاً لشعععععروط الدعاقعععععد  -3

  -و طبقاً لبنون المقا سة كاالتي :الوا ن  في أمر اإلسنان الصان  للشركة 

 ةة روخ الخرسانية:شفواصل وال ومعالجة ال حقن  ( 1

 تكسير الفاصل بالعمق املناسب إلجراء عملية الحقن -أ

في   تجهيز الفاصل ودهانه بمادة األديبوند من داخل التكسير+ وضع شريحة من الصوف الزجاجي   -ب

 حالة اللزوم 

  سم25من في حدود  تثبيت مواسير الحقن داخل الفاصل علي مسافات طولية  -ت
 
 تقريبا

برونتو علي ان ال يقل زمن  ال أو  صلد من األسمنت الفونديإغالق الفاصل بمونة أسمنتيه سريعة الت -ث

 ثواني علي االكثر    5الشك النهائي عن 

علي أن تكون يتم إعتماد املواد املستخدمة في عملية الحقن من قبل الجهة املشرفة قبل اإلستخدام  -ج

 هما يعطي أفضل النتائجي ذات أساس اكريلكي أو أسمنتي أ

 زمة للحصول علي سطح أملس وتشطيب السطح كما كانال حارة ال واسير وعمل املامليتم قطع  -ح

 0وإرجاع الش ئ الصله خارج املوقع نظافة املوقع وإزالة املخلفات  -خ

  عضاء اللجنة 
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 :ةةوتركيب ومعالجة وغلق فواصل التمدد الخرسانية باألرضيات توريد (2

 يتم كشف الفاصل وتنظيفه وتجهيزه للغلق -أ

 نة الضعيفة بجانبي الفاصل تكسير الخرسا -ب

برونتو أو ال أو  الفونديترميم حدود الفاصل بمونة أسمنتيه سريعة التصلد من األسمنت  -ت

 ما يماثلها 

علةةةةةةةةةةةةةةةةي أن يكةةةةةةةةةةةةةةةةون بوكسةةةةةةةةةةةةةةةة ي األيبطةةةةةةةةةةةةةةةةول الفاصةةةةةةةةةةةةةةةةل بم جةةةةةةةةةةةةةةةةون تثبيةةةةةةةةةةةةةةةةت الشةةةةةةةةةةةةةةةةري  املةةةةةةةةةةةةةةةةرن  -ث

 الشري  نوع الهيبلون أو ما يماثله 

ع الوضع كما اوتشطيبه وإرج شبك  بواسطة ال يتم  إغالق الفاصل بمونة سريعة التصلد  -ج

 الشري  املرن بحيث يمنع دخول املياه الي الفاصل من أعلياعلي   كان عليه

 خارج املوقع .نظافة املوقع وإزالة املخلفات  -ح

 :ةة باألسطح  ومعالجة وغلق فواصل التمدد وتركيب باملتر الطولي توريد( 3

 تجهيز الفاصل وتنظيفه -أ

 صقةدهان جوانب الفاصل بمادة ال  -ب

الشري  املرن من املواد املعتمدة بامل جون االيبوكس ي علي ان يكون الشري  املرن  تركيب  -ت

 من الفلوكاج أو ما يماثلها 

ع الوضع كما كان ايتم  إغالق الفاصل بمونة أسمنتيه سريعة التصلد وتشطيبه وإرج  -ث

 عليه 

 نظافة املوقع وإزالة املخلفات خارج املوقع -ج

  عضاء اللجنة 
 

 

 

 

-14- 

 

 

 

 



 CAIRO GOVERNORATE                                  مـحــــافظة الـقــــاهـرة

   إدارة التعاقدات
 

 

 

 عابدين     –محافظة القاهرة  –إدارة التعاقدات:مكتب 

  

عمل تجويف مغلق داخل الخرسانة لألماكن التي يتعذر وقف املياه بها   باملتر الطولي (4

 :ةة بواسطة الحقن علي أن يكون كاآلتي 

 سم . 10إلي سم  5 بعمق   Vعلي شكل حرف  سار تجهيز امل .1

 دهان جوانب الفاصل بمادة الصقة .2

من أعلي ان ورة مع عمل طبة تسليك في املاس PVCوضع  ماسورة بقطر مناسب من  .3

 امكن مع سحبها اول بأول وعمل التجويف الالزم الي مكان صرف املياه السطحي 

ع الوضع كما اوتشطيبه وإرج  بيتم  إغالق الفاصل بمونة أسمنتيه سريعة التصل .4

 كان عليه 

 خارج املوقعنظافة املوقع وإزالة املخلفات  .5

 : سقف لألماكن التي تتطلب ذلك ترميم معالجة محارة للحوائ  واأل املربع عمل باملتر ( 5

حتي الوصول الي الخرسانة القوية  مع زنبرة   تجهيز السطح املراد ترميمه وتكسير الخرسانة الضعيفة  -1

 السطح 

 معالجة حديد التسليح وصنفرته ودهانه بمواد معتمدة لحمايته من الصدأ  -2

او املعالجة بمونة   سوية السطحتمع رش سطح الترميم بمادة األيبوند  وتشطيبه باملحارة االزمة   -3

 الخرسانةبإستخدام السن الصغير  في حالة االحتياج والتكسير العميق

 . خارج املوقعنظافة املوقع وإزالة املخلفات  -4

  عضاء اللجنة 
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 : الخاصة واملواصفات الفنية  و( الشروط 

تحمل يوال  سريب املياه فى الفواصل نهائيا منع ت الالزمة لضمان العالجاتكافة   العملية تشمل -1

 .معالجة الالزمة لل الخاماتتكلفة  النفق

 يتم إعتماد املواد املستخدمة من قبل جهاز االشراف مع مراعاةتعليمات املصنع . .2

 داخل املوقع .  كل املعالجات لتسريب املياهتلتزم الشركة بتوفير العدد واالدوات الالزمة لعمل  .3

وفريق عمل ذو خبرة عملية كبيرة مختص فى مجال معالجة تسريب توفير مهندس تلتزم الشركة ب .4

 باملثل من ادارة النفقذلك  مع توفير  املياه

ان وجدت   وفى حالة تخلف الشركة عن  االعمال التىملراجعه  تلتزم الشركة بعمل زياره كل شهر  .5

 يتم انذارها بذلكعمل الزيارة الشهرية 

ساعة ( وفى حالة تخلف الشركة  24تلتزم الشركة بعمل زيارة فى مدة ) فى حالة االعطال الطارئة  .6

مقدارها عن عمل الزيارة الطارئة فى املدة املحددة يوقع جهاز تشغيل نفقى االزهر للسيارات غرامة  

 جنيه عن كل يوم تأخير  1000

افقة يلتزم املتعاقد بتقديم كشف بالخامات املستخدمة  في العملية كاملة توضح بند ا .7 ملنشأ واملو

 عليها قبل بدء االعمال من قبل املهندس املسئول .

 تقديم شهادة ضمان بذلك عيضمن املقاول االعمال ملدة عام واحد م  .8

 باالتحاد املصري ملقاولي التشييد والبناء في شعبة االعمال التكميلية  .9
 
  يجب ان يكون املقاول مقيدا

 اصة أو شعبة صيانة وتشغيل االنفاق الفنية الخ

تلتةةةةةةةةةةةةةةةةةزم الشةةةةةةةةةةةةةةةةةركة  بمعاينةةةةةةةةةةةةةةةةةة أمةةةةةةةةةةةةةةةةةاكن الحقةةةةةةةةةةةةةةةةةن و فواصةةةةةةةةةةةةةةةةةل التمةةةةةةةةةةةةةةةةةدد و أمةةةةةةةةةةةةةةةةةاكن تسةةةةةةةةةةةةةةةةةريب امليةةةةةةةةةةةةةةةةةاه  -10

 على الطبيعة نافية الجهالة 

تلتةةةةةةةةةةةةةةزم الشةةةةةةةةةةةةةةركة بمتابعةةةةةةةةةةةةةةة األعمةةةةةةةةةةةةةةال التةةةةةةةةةةةةةةى تةةةةةةةةةةةةةةم معالج هةةةةةةةةةةةةةةا و فةةةةةةةةةةةةةةى حالةةةةةةةةةةةةةةة  هةةةةةةةةةةةةةةور مالحظةةةةةةةةةةةةةةات بهةةةةةةةةةةةةةةا  -11

 تلتزم الشركة بتالفى املالحظات دون اى زيادة فى السعر 

يم كشةةةةةةةةةةةةةةف بالخامةةةةةةةةةةةةةةات املسةةةةةةةةةةةةةةتخدمة فةةةةةةةةةةةةةةى العمليةةةةةةةةةةةةةةة كاملةةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةةع توضةةةةةةةةةةةةةةيح تلتةةةةةةةةةةةةةةزم الشةةةةةةةةةةةةةةركة بتقةةةةةةةةةةةةةةد -12

 بلد املنشأ 

 أعضاء اللجنة  
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 إلتمامات المتعاقد   -32

 0جميع تعليمات الحماية املدنية و اإلطفاء  -1

 0جميع تعليمات األمن الصناعي  -2

 جميع تعليمات األمن العام   -3

 اتجميع تعليمات األمن وتعليمات جهاز نفقي األزهر للسيار  -4

عن أي سلبيات   نفقي األزهر للسياراتللمشرف بجهاز تلتزم الشركة باإلخطار الفوري   -5

 تعوق العمل   

يحق للمحافظة الرجوع علي املتعاقد ألخذ كافة التعويضات إذاء تقاعسه عن آداء   -6

 أعماله أو حدوث أي أضرار تنتج عن عدم آداء األعمال املطلوبة 

د علي تنفيذ االعمال املطلوبة بكفاءة واإلشراف علي املتابعة للتأكد من إلتزام املتعاق -7

 تنفيذ بنود العقد واألعمال 

بتوريد واستخدام خامات ذات جودة عالية وحديثة االنتاج ومعتمدة من يجب االلتزام  -8

   (طول فتره العقد )االشراف لجنة

تفتيش علي يلتزم املتعاقد بالسماح ملندوبين محافظة القاهرة ونفقي االزهر للسيارات  بال  -9

 للتأكد من تنفيذها
 
 وفنيا

 
 االعمال محل العقد إداريا

 أعضاء اللجنة 
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 يتم توريدها 
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 عن حفظ النظام يلتزم املتعاقد -11
 
بموقع العمل   بتنفيذ ما جاء بأمر اإلسناد ويكون مسئوال

وتنفيذ اوامر الجهة اإلدارية وجهة االشراف بإبعاد كل من يهمل او يقصر او يرفض تنفيذ التعليمات 

 او يحاول الغش

او الحوادث املؤدية لوفاة او اصابة العمال    اإلصاباتبإتخاذ كل ما يكفل منع  يلتزم املتعاقد -12

الزم من اجراءات في حالة اخالله بتلك  او االضرار بممتلكات الدولة وللجهة االدارية اتخاذ ال 

االلتزامات ويكون مسئول مسئولية كاملة عن االضرار التي تنتج نتيجة االعمال التي يقوم بها سواء  

 
 
 دون اية مسئولية علي الجهة اإلداريةمدنيا

 
 او جنائيا

  صرف المستحقات المالية :    -42
 0د  مدعاقلل وضح بالعرق المالي الد لفة المالية  -1

 0معال ة الفواصل الخرسانية و تح المياه ال وفيةتقد ت كشف تفصيلي ب سعا  -2

 فيد ب   جميا ل نة م  جهاز نفقي األزار للسيا ات (   الفني  اإلترافم   ل نة تقر ر  دت عمل -3

 الماليتسدوج  الخصت المالي أو لت تشوبها م  ظات تسدوج  الخصت لت  وق  تامة المنف األعمال

وخالل فترة سريان العقد )بعد اعتماد الجهه املشرفة على  مستخلصات شهريةبموجب املحاسبة تتم  -4 

 0العملية إدارة الصيانة بنفق االزهر (

 اعضاء اللجنة  
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 :فسا العقد  و التنفيذ علي الحساا :  -52

 إذالمدعاقععععد  تنفيععععقه علععععي  سععععاا الشععععركة ا أوفسععععخ العقععععد  فععععيالحعععع   اإلنا  ععععةلل هععععة  

الدنفيععععق علععععي  سععععاا  أومعععع  تععععروطن و  ععععو  الفسععععخ  جععععواريبععععاى تععععرط  أ لععععت 
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الشععععركة بقععععرا  معععع  السععععلطة المخدصععععة وتعلعععع  بموجعععع  كدععععاا  رسععععل بالبر ععععد السععععر ا 

 االل درونععععيذات الوقععععت بالبر ععععد  فععععيععععع  طر عععع  الهياععععة القوميععععة للبر ععععد   مععععا تعز ععععزه 

 0بالعقد   الفاكد بحس  األ وال علي عنوانها المبي  أو

 : الفنيالمظروف محتويات -62

تلدعععععز  الشعععععركات مقدمعععععة العطعععععاءات أال  حدعععععوى المظعععععروف الفنعععععي علعععععي أ عععععة               

 أسعا  مالية وسيدت اسدبعان أي عطاء  دضم  في مظروفن الفني ذلك 

 يجب  ن يحتوت المظروف الفني على المستندات االتية :              

( مععععع  ال ئحعععععة 49ك ب انععععع  المسعععععدندات والبيانعععععات المنصعععععوص بالمعععععان   و ذلععععع               

الدنفيق عععة لقعععانو  تنظعععيت الدعاقعععدات الدعععي تبرمهعععا ال هعععات العامعععة سعععالفة العععقكر فيمعععا 

 0 دعل  منها بالعملية محل المناقصة  

لشععععركة ر  إ  وجععععد وصععععو   معععع  عقععععد الد سععععيد لاسععععت صععععا   النشععععاط واسععععت الشععععه -1

االسععععت الد ععععا ي وبيععععا  الطبيعععععة  –دات نها القععععانوني بالمسععععدونظامهععععا االساسععععي و تعععع ل

القانونيععععة لصععععا   العطععععاء والمسععععدفيد الحقيقععععي منععععن والمسععععدندات المؤ ععععد  لععععقلك و عدععععد 

فعععي اعععقا الشععع   بنسعععخة معدمعععد  مععع  عقعععد الدعععع سيد او النظعععا  االساسعععي او اي عععل لعععراس 

 المال وف  ا ر تعد ل   وذلك بالنسبة للشركات 

 و المو ف المساول است المد ر ا -2

البر ععععععد – قععععععت الفععععععاكد  – قععععععت الدليفععععععو   –وسععععععيلة الدواصععععععل   المحععععععل المخدععععععا   -3

تععععت تغيععععر العنععععوا   ععععدت  وإذااسععععت المخععععول لععععن الدواصععععل مععععا المدعععععاملي  (  – االل درونععععي

 ت علعععععي العنعععععوا  كافعععععة المرسععععع أصعععععبحت ال إا  ال د عععععد و المحافظعععععة بعععععالعنو إ طعععععا 

   ونافق  قانونيا صحيحةالقد ت 

 و الموافقات ال زمة م  ال هات المعنية للعمل في اقا الم ال  أنواع النشاط  -4

 بطاقة الرقت القومي   -5

  ضر بي إقرا  أ رالحد ثة و  الضر بةالبطاقة   -6

 تس يل لدى مصلحة الضرائ  المصر ة   القيمة المضافة ( -7

 ( سا ي  الد ا يالقيد في الس ل  -8

 اعضاء اللجنة 
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 ( سا ي   الصناعيلس ل ا فيالقيد – 9

 الس  ت الدي ت و  القيد فيها واجباً قانونا  س  األ وال   فيم  القيد صو   -10

  الععععقى  دعامععععل معهععععا و قععععت مسععععاول الععععقى  دعامععععل معهععععا و العنععععواو الاسععععت البنععععك -11

 البنك و الفرع القى  دت تحو ل امر الدفا علين  في ساا الشركة 
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 القوائت المالية ع    ث سنوات سابقن (الموقف المالي للشركة   -12

م عععال  قععع  جسعععت النفععع  و  فعععي صعععو  اوامعععر اسعععنان او تو  عععد  سعععابقة االعمعععال -13

ذكععععر ال هععععات السععععاب  الدعاقععععد معهععععا مدعمععععة  بشععععهان  معععع  `مععععا معال ععععة الخرسععععانة (

ال هعععات  فيعععد تمعععا  األعمعععال المسعععند  والمما لعععة  ععع ل العععث ث سعععنوات األ يعععر   تعععاملة 

 عنوا  ال هة  وبيا  األعمال وقيمدها بها است و

معععععا  فيعععععد اقعععععرا  مقعععععد  العطعععععاء بعععععااللدزا  ( ت مينعععععات اجدماعيعععععة  2اسعععععدما      -14

 بالدامي  علي العمالة  

مظعععروفي  ا عععداما فنعععي و اال عععر معععالي مغلععع  و رفععع  الدعععامي   فعععي قعععد  العطعععاء  -15

 االبددائي بالمظروف الفني

 لسة فدح المظا  ف الفنية  وماً  م  تا  خ ج90مد  سر ا  العطاء  -16

مععععا  فيععععد تععععراء كراسععععة الشععععروط و المواصععععفات عليهععععا طععععابا الشععععهيد وموقعععععة  –17 

   أصل كراسة الشروط(ومخدومة بخاتت الشركة 

 ما  فيد  تس يل مقد  العطاء بياناتن علي بوابة الدعاقدات العامة -18

بمععععا و ن بال راسععععة طبقععععاً تلدععععز  الشععععركة ب دابععععة العععععروق ممي نععععن و لععععيد  ععععدو ا  -19

  تفصيلياً 

تقععععد ت مععععا  ثبععععت بعععع   المدعاقععععد مسعععع  ً فععععي منظومععععة الفععععاتو   اإلل درونيععععة المنشعععع    -20

 160بمصععععلحة الضععععرائ  المصععععر ة تنفيععععقاً لقععععرا  السععععيد /  ئععععيد م لععععد الععععوز اء  قععععت 

  2021لسنة 

 علععععي العطععععاء مععععا ذكععععر موجععععون بعععععدن كععععل صععععفحن  المععععاليو  الفنععععيتععععرقيت العطععععاء  -21

 0علي الظرف م  الخا    االجمالي

 عرق فني  وضح مدى تفهت مقد  العطاء لألعمال المطلوبة -22

       0تروط األعمال موقعن م  مقد  العطاء علي كل صفحة بعد اسديفاء نماذ  العطاء -23

عمومية تهان  م  المحاس  القانوني للمنش   موضحا بها المركز المالي لمقد  العطاء والميزانية  ال -24

 لمصلحة الضرائ  معدمد ومخدو    األ ير  المقدمة  ع  الث ث سنوات 

صو   عقد الد سيد وصو   جر د  الوقائا الرسمية المصر ة المنشو  بها عقد الد سيد لمقد   -  25

 العطاء 

  صو   الدرا يص والدصا  ح لمزاولة األعمال موضوع المناقصة -26

تعبة االعمال الد ميلية  أو تعبة صيانة   من قاولي الدشييد و البناءاالتحان المصرى لم تهان   -  27

 (ةمسة الخااالف   وتشغيل االنفا 

 اعضاء اللجنة 
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 المظروف المالى :  -72

     أ   حدوى المظروف المالي علي المسدندات االتية :
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 ( معععععع  ال ئحععععععة الدنفيق ععععععة51ب انعععععع  المسععععععدندات والبيانععععععات المنصععععععوص بالمععععععان    -1

لقععععانو  تنظععععيت الدعاقععععدات الدععععي تبرمهععععا ال هععععات العامععععة سععععالفة الععععقكر فيمععععا  دعلعععع  

 0بالعملية محل المناقصة  

وضععععر بة تععععامل كافععععة الضععععرائ  والرسععععو  والععععدمغات  بال نيععععن المصععععري  السعععععر االساسععععي -2

 ومخدومة وا  قائمة األسعا  مؤ  ن وموقعة القيمة المضافة  

تدعاقععععد عليهععععا  الدععععي اسععععية تمثععععل اقععععل األسعععععا  الدععععي سعععععا  الراألإقععععرا  معععع  الشععععركة بععععا   -3

وتحععععت تععععروط الدعاقععععد لعم ئهععععا المفضععععلي  والمميععععز   وا  اععععقه األسعععععا  مما لععععة او اقععععل 

الععععخ  أو  0000معععع  اى أسعععععا   اصععععة    صععععت الشععععركات والهياععععات والمؤسسععععات الخير ععععة 

 عروق موسمية 

بنععععك والفععععرع الععععقى  ععععدت  طععععاا مخدععععو  وموقععععا معععع  البنععععك بععععرقت  سععععاا الشععععركة واسععععت ال -4

 0الدحو ل علين امر الدفا 

 :  تعاقدين الشطب من سجالت الم -28

للمحافظععععة الحعععع  فععععي تععععط  المدعاقععععد معععع  سعععع ل المدعاقععععد   معهععععا فععععي األ ععععوال وطبقععععاً 

( مععععع  قعععععانو  تنظعععععيت الدعاقعععععدات الدعععععي تبرمهعععععا 50للشعععععروط واأل  عععععا  العععععوا ن  بالمعععععان   

 ئحدن الدنفيق ة سالفي القكر ( م  ال100ال هات العامة والمان   

إطلععععا علععععي جميععععا الشععععروط  و المواصععععفات الفنيععععة  نب نععععيقــــر المتقــــدم للمناقصــــة العامــــة -29

تعدبعععر  ب نهعععاالعععوا ن  ب راسعععة الشعععروط الما لعععة و ملحقاتهعععا و انعععة موافععع  علعععي معععا جعععاء بهعععا و 

عقعععد المرفععع  ( م ملعععة لشعععروط الدعاقعععد  عععال  سعععو المناقصعععة الما لعععة عليعععة ووفقعععاً   لنمعععوذ  ال

قععععد  بععععد ها م لععععد الدولععععة   إنا   الفدععععوى المخدصععععة  الدععععيو انععععن ملدععععز  ب ميععععا الم  ظععععات  

(  عععععال مراجععععععة كراسعععععة الشعععععروط و العقعععععد معععععا إ دصعععععاص م لعععععد الدولعععععة بنظعععععر أى 

 منازعات ذات صلن بالعملية محل الدعاقد أو العقد 
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العطةةةةةةةةةةةةةةةةةةاءات معاينةةةةةةةةةةةةةةةةةةة املوقةةةةةةةةةةةةةةةةةةع محةةةةةةةةةةةةةةةةةةل الطةةةةةةةةةةةةةةةةةةرح املعاينةةةةةةةةةةةةةةةةةةة التامةةةةةةةةةةةةةةةةةةة النافيةةةةةةةةةةةةةةةةةةة للجهالةةةةةةةةةةةةةةةةةةة و أن يتحقةةةةةةةةةةةةةةةةةةق بنفسةةةةةةةةةةةةةةةةةةه و  علةةةةةةةةةةةةةةةةةةى أ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةحاب

تحةةةةةةةةةةةةةةةةت مسةةةةةةةةةةةةةةةةةئوليته مةةةةةةةةةةةةةةةةةن كافةةةةةةةةةةةةةةةةة البيانةةةةةةةةةةةةةةةةةات و املواصةةةةةةةةةةةةةةةةةفات الةةةةةةةةةةةةةةةةواردة بكراسةةةةةةةةةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةةةةةةةةةروط و املواصةةةةةةةةةةةةةةةةفات   و التعةةةةةةةةةةةةةةةةةرف علةةةةةةةةةةةةةةةةةى كةةةةةةةةةةةةةةةةةل 

شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاملة حتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى يصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل إلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى إدرا  واضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةح األحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوال              و األوضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاع املحليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة و القانونيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة و االقتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادية و الطبيعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ال

 لهةةةةةةةةةةةةةةةا بحال هةةةةةةةةةةةةةةةا وأوصةةةةةةةةةةةةةةةافها 
 
و تةةةةةةةةةةةةةةةام   وكافةةةةةةةةةةةةةةةة الظةةةةةةةةةةةةةةةروف التةةةةةةةةةةةةةةةي قةةةةةةةةةةةةةةةد تةةةةةةةةةةةةةةةؤثر علةةةةةةةةةةةةةةةى عرضةةةةةةةةةةةةةةةة و يعتبةةةةةةةةةةةةةةةر دخولةةةةةةةةةةةةةةةه للعمليةةةةةةةةةةةةةةةة قبةةةةةةةةةةةةةةةوال نهائيةةةةةةةةةةةةةةةا

 أو مسةةةةةةةةةةةةةةتقبال  و يعتبةةةةةةةةةةةةةةر هةةةةةةةةةةةةةةذا إقةةةةةةةةةةةةةةرار منةةةةةةةةةةةةةةه بدراسةةةةةةةةةةةةةةة  ومعرفةةةةةةةةةةةةةةة محةةةةةةةةةةةةةةل 
 
الراهنةةةةةةةةةةةةةةة و لةةةةةةةةةةةةةةيس لةةةةةةةةةةةةةةه الحةةةةةةةةةةةةةةق فةةةةةةةةةةةةةةي االعتةةةةةةةةةةةةةةرا  عليهةةةةةةةةةةةةةةا حاليةةةةةةةةةةةةةةا

 التامة النافية للجهالة  الطرح     ومعاينته املعاينة

 إقةةةةةةةةةةةةةةةرار 

للقيةةةةةةةةةةةةةةةةةام  لنفقةةةةةةةةةةةةةةةةي األزهةةةةةةةةةةةةةةةةةر للسةةةةةةةةةةةةةةةةيارات جراء املعاينةةةةةةةةةةةةةةةةةة النافيةةةةةةةةةةةةةةةةة للجهالةةةةةةةةةةةةةةةةةةنقةةةةةةةةةةةةةةةةر نحةةةةةةةةةةةةةةةةن شةةةةةةةةةةةةةةةةةركة   ...................بأننةةةةةةةةةةةةةةةةا قمنةةةةةةةةةةةةةةةةةا بةةةةةةةةةةةةةةةةإ

محةةةةةةةةةةةةةةل التعاقةةةةةةةةةةةةةةد كمةةةةةةةةةةةةةةا إننةةةةةةةةةةةةةةا معالجةةةةةةةةةةةةةةة الفواصةةةةةةةةةةةةةةل الخرسةةةةةةةةةةةةةةانية ورشةةةةةةةةةةةةةةح امليةةةةةةةةةةةةةةاه الجوفيةةةةةةةةةةةةةةة بنفقةةةةةةةةةةةةةةي األزهةةةةةةةةةةةةةةر للسةةةةةةةةةةةةةةيارات  بأعمةةةةةةةةةةةةةةال

 يع ما ورد بكراسه الشروط واملواصفات وهذا إقرار منا بذلكنلتزم بجم

 مقدم العطاء أسم (1

 عنةةوانه (2

 رقم تليفونه                                                               (3

 رقم البطاقة الضريبية (4

 توقيع مقدم العطةةاءالتجاري                                     رقم السجل  (5

 

 يصة التأمين بول-13

تلدز  الشركة الراسي عليها العطاء وقبل الدعاقد وعلي نفقدها و مساوليدها ال املة تقد ت بوليصة ت مي  

لصالح المحافظة بمراعا  أال تقل قيمة البوليصة ع  القيمة الدقد ر ة الدي سدقر  بمعرفة تركة الد مي  و 

د إتما  المعا نن و اإلجراءات ال زمة في اقا   ير ذلك م  أمو  أ رى ذات الصلة بموضوع الدعاقد بع

الش     نو   مة اعدراق م  الراسي علية العطاء  علي أ  تشمل اقه البوليصة علي السرقات 

الخ  وذلك فيما  خص  000ب نواعها و اإلصابات ب نواعها و الع ز  كلي / جزئي ( و الوفعععا  و الحر  

نو  أنني مساولية علي محافظة القاار  و  لدز  الراسي علية  الموقا وما قد  درت  علي ذلك م  أ ا 

المناقصة سدان اقه القيمة فو  قيا  المحافظة بإ طا ه بالسدان   ل المهلة المحدن  م  جانبها في اقا 

واللوائح ذات  الش   وفي جميا األ وال الخاصة بإجراءات بوليصة الد مي   دت إتباع أ  ا  الععععقوانععيع 

 ة  الصل

 
 

 اللجنة   عضاء
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 الجماءات والغرامات -23

 

 الجماءات والغرامات المقابلة   وصف لاالت المخالفة للفرد    

 جنيه  عند اال ال  بك  ايارة  1000   صم  عدم االلتمام بالميارة الشهرية   وال

    عن ك  يوم تأ ير جنيه 1000 صم    التأ ير عن الميارة الطارئة   ثانيا 

 جنيه عن ك  يوم تأ ير    1000 صم    اإلهما  والتقصير في آداء االعما  المطلوبة ثالثا 

 ورامة مضاعفة علي ك  مخالفة بعد الثانية     لاالت تكرار نفز المخالفة مرتين  رابعاً  

 ً مخالفة الشركة ألي بند من بنود كراسة    امسا

 الشروط لم ترد بعاليه 

تقرير المشرفين  جنيه ألي مخالفة ترد في  700

 علي الموقع
 وذلك ما عد  اإل  ل بح  ال هة اإلنا  ة في فسخ العقد أو سح  األعمال وإعان  تنفيقااعلي نفقة المدعاقد  

 

 

 

  عضاء اللجنة 
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 عابدين     –محافظة القاهرة  –إدارة التعاقدات:مكتب 

  

 األعما  المطلوبة                                            

 معالجة الفواص  الخرسانية ورشح المياه الجوفية بنفقي األاهر للسيارات  مقايسة األعما  لعملية-33
 االجمالي  الفاة   ال مية   الو د   بيا  األعمال    

 روخ الخرسعععععانيةشعععععوالالدمعععععدن فواصعععععل ت هيز بعععععالمدر الطعععععولي 1

و قنهععععععا بمععععععان  ذات  أسععععععاس اكر ل ععععععي أو أسععععععمندي   سعععععع  

نععععد  شععععمل كععععل مععععا والب االعدمععععان والندععععائح الدععععي تحققهععععا المععععان  (

 سععع  أصعععول الصعععناعة وتعليمعععات الشعععركة المند عععة للمعععان    لعععز 

الدعععي سعععوف  عععدت  قنهعععا العطعععاء ندعععائح بوقعععف  تعععح الميعععاه معععا 

 ضما  االعمال لمد  عا  علي االقل ما تقد ت تهان  بقلك

   350  .ط

وتركيععع  ومعال عععة و لععع  فواصعععل الدمعععدن  تو  عععد بعععالمدر الطعععولي 2

 لمنعععععا ن عععععول الميعععععاه السعععععطحية اليهعععععا الخرسعععععانية باأل ضعععععيات 

 سعععع  أصععععول الصععععناعة وتعليمععععات والبنععععد  شععععمل كععععل مععععا  لععععز  

 الشركة المند ة وكقا جهاز االتراف

   150  .ط

وتركيععع  ومعال عععة و لععع  فواصعععل الدمعععدن  تو  عععد بعععالمدر الطعععولي 3

لمنععععا ن ععععول الميععععاه السععععطحية اليهععععا والبنععععد  باالسععععطحالخرسععععانية 

صعععول الصعععناعة وتعليمعععات الشعععركة  سععع  أ شعععمل كعععل معععا  لعععز  

 المند ة وكقا جهاز االتراف

   100  .ط

عمععععل ت و ععععف مغلعععع  نا ععععل الخرسععععانة بقطععععر  بععععالمدر الطععععولي 4

نصععععف بوصععععة علععععي االقععععل ل مععععاك  الدععععي  دعععععق  وقععععف ميععععاه 

الدسعععرا بهعععا وتحو لهعععا العععي المسعععا  المطلعععوا معععا عمعععل طبقععععة 

 تسليك في نها ة المسا م  اعلي  

نهعععععو االعمعععععال علعععععي الوجعععععن االكمعععععل وطبقعععععاً  والبنعععععد  شعععععمل  

 صول الصناعة وتعليمات جهاز االترافأل

   150  .ط

تععععرميت ومعال ععععة االسععععطح الخرسععععانية للخرسععععانات  بععععالمدر المربععععا 5

الضععععععيفة وكعععععقا صعععععدأ الحد عععععد ا  وجعععععد وذلعععععك ل معععععاك  الدعععععي 

وذلعععععك علعععععي ا   تدطلععععع  محعععععا   للحعععععوائ  واألسعععععقف لألمعععععاك 

لسععععطح ومعال ععععة الحد ععععد وتلبيشععععن بالمونععععة  شععععمل السعععععر ت هيععععز ا

 وعمل المحا   ال زمة لقلك  

صعععول والبنعععد  شعععمل نهعععو االعمعععال علعععي الوجعععن االكمعععل وطبقعععاً أل

 الصناعة وتعليمات جهاز االتراف

 2 100   

ة األواان والكميات الواردة بجدو  الفئات هي اواان وكميات تقريبية قابلة للميادة او النقصان تبعاً لطبيع 

العملية ا والمبالغ التي تسدد للمقاو  تكون علي اساس الكميات التي تستخدم فعالً سواء كانت تلك الكميات 

 )وهذه الكميات سنوية (اق  او اكثر من الواردة بالمقايسة 

 اعضاء اللجنة 
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 عابدين     –محافظة القاهرة  –إدارة التعاقدات:مكتب 

  

 جدو  المعامالت المتغيرة  

 فية بنفقي االاهر وملحقاتهالعملية معالجة الفواص  الخرسانية ورشح المياه الجو -43

سعر صرف النقد   قت البند بالمقا سة   

االجنبي مقو  

 للخامات االساسية 

العمالة  

وتقاس 

بنسبة  

 الدضخت 

االسمنت 

سر ا  

 الدصلد 

 

p.v.c 

 الثابت  

بند الحق  بمان  ذات   1

أساس اكر ل ي أو 

 أسمندي

% % %  ....... 10 % 

 ل  فواصل الدمدن  2

 باال ضيات 

... .... % % % 10 % 

 ل  فواصل الدمدن  3

 باالسطح

 ....... % % % 10 % 

عمل ت و ف نا لي   4

 بالخرسانة

 ....... % %  ....... 10 % 

ترميت ومعال ة   5

 االسطح الخرسانية 

 ....... % %  ....... 10 % 

 %100علي أال  ز د م موع الم ونات األساسية للبند بما فيها الثابت ع  

 

  عضاء اللجنة 
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 المتوقع للعملية البرنام  الممني  -53

 

 2022 /    / تاريا اإلعالن

 2022 /    / االستفساراتتاريا جلسة 

 2022 /    / تاريا جلسة فتح المظاريف الفنية 

 2022 /    / تاريا االنتهاء من البت الفني 

 2022 /    / تاريا فتح المظاريف المالية 

 2022 /    / نتهاء من البت المالي تاريا اال

 2022 /    / تاريا اإل طار بالترسية 

   -توفير االعتماد المالي :-63

 مواانة جهاا تشغي  نفقى االاهر للسيارات البند يسمح بالصرف من 

   معالجة الفواص  الخرسانية ورشح المياه الجوفية بنفقي األاهر للسياراتعلي  عما   

 

  عضاء اللجنة 
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 بيا  األعمال واألسعا  تام ً كافة أنواع الضرائ  والد مينات وضر بة القيمة المضافة  -37

  م

  جدو  مقايسة المعالجة

السعر   الكمية   الولدة 

 الشهري

 ش.ج.ق.م

 السعر 

 السنوي

 ش.ج.ق.م

اإلجمالي 

  3لمدة

 سنوات

 ش.ج.ق.م

ــانية روخشــــوالالتمــــدد فواصــــ   تجهيــــم بــــالمتر الطــــولي 1  الخرســ

ــب  ــمنتي )لســـ ــي  و  ســـ ــاس اكريلكـــ ــادة ذات   ســـ ــا بمـــ ولقنهـــ

ــم  كــــ   ــد يشــ ــادة ( والبنــ ــا المــ ــائ  التــــي تحققهــ ــاد والنتــ االعتمــ

لســـب  صـــو  الصـــناعة وتعليمـــات الشـــركة المنتجـــة مـــا يلـــمم 

للمـــادة التــــي ســـوف يــــتم لقنهـــا العطــــاء نتـــائ  بوقــــف رشــــح 

ــد ــع تقـ ــ  مـ ــي االقـ ــام علـ ــدة عـ ــا  لمـ ــمان االعمـ ــع ضـ ــاه مـ يم الميـ

 شهادة بذلك

    350  .ط

وتركيـــــب ومعالجـــــة وولـــــق فواصـــــ   توريـــــد بـــــالمتر الطـــــولي 2

ــاه الســــطحية  ــو  الميــ ــع د ــ ــيات لمنــ ــانية باألرضــ ــدد الخرســ التمــ

ــمم  ــا يلــ ــ  مــ ــم  كــ ــد يشــ ــا والبنــ ــناعة اليهــ ــو  الصــ ــب  صــ لســ

 وتعليمات الشركة المنتجة وكذا جهاا االشراف

    150  .ط

معالجـــــة وولـــــق فواصـــــ  وتركيـــــب و توريـــــد بـــــالمتر الطـــــولي 3

ــانية با ــدد الخرســ ــاه الســــطحية  الســــطحالتمــ ــع د ــــو  الميــ لمنــ

ــمم  ــا يلــ ــ  مــ ــم  كــ ــد يشــ ــا والبنــ ــناعة اليهــ ــو  الصــ ــب  صــ لســ

 وتعليمات الشركة المنتجة وكذا جهاا االشراف

    100  .ط

عمــــ  تجويــــف مغلــــق دا ــــ  الخرســــانة بقطــــر  بــــالمتر الطــــولي 4

وقــــف ميــــاه نصــــف بوصــــة علــــي االقــــ  لالمــــاكن التــــي يتعــــذر 

ــ   ــع عمــ ــوا مــ ــار المطلــ ــي المســ ــا الــ ــا وتحويلهــ ــرا بهــ التســ

 طبقة تسليك في نهاية المسارمن اعلي 

ــاً    ــ  وطبقــ ــه االكمــ ــي الوجــ ــا  علــ ــو االعمــ ــم  نهــ ــد يشــ والبنــ

 صو  الصناعة وتعليمات جهاا االشرافأل

    150  .ط

تـــــــرميم ومعالجـــــــة االســـــــطح الخرســـــــانية  بـــــــالمتر المربـــــــع 5

ــذ ــعيفة وكـــ ــانات الضـــ ــك للخرســـ ــد وذلـــ ــد ان وجـــ ــد  الحديـــ ا صـــ

لالمــــاكن التـــــي تتطلــــب محـــــارة للحــــوائ  واألســـــقف ل مـــــاكن 

ــة  ــطح ومعالجـــ ــم الســـ ــعر تجهيـــ ــم  الســـ ــي ان يشـــ ــك علـــ وذلـــ

 الحديد وتلبيشه بالمونة وعم  المحارة الالامة لذلك 

والبنـــــد يشـــــم  نهـــــو االعمـــــا  علـــــي الوجـــــه االكمـــــ  وطبقـــــاً 

 صو  الصناعة وتعليمات جهاا االشرافأل

 2 100    

                      توقيع مقدم العطاء                               

 

  عضاء اللجنة  -

 

 مدير إدارة التعاقدات                                                                            

                            

 ناجى إبراهيم دسوقي                                                                   
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