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 تخضع هذه العملية للشروط والمواصفات الواردة بدفتر الشروط العامة ومواصفات األعمال لألبنيـة العامـة                -١

 لـسنة   ٨٩الصادر من المكتب العربي للتصميمات واالستشارات الهندسية ويلغى كل ما يتعارض مع القانون رقم               

ق على العمل بمقتضاها وإحكام القانون رقم        يعتبر مقدم العطاء أنه أطلع عليها وعلى الشروط المكملة وواف          ١٩٩٨

  . أساس العقد في هذه العملية ١٩٩٨ لسنة ٨٩

  يتعهد مقدم العطاء بتقديم عطاؤه في مظروفين مغلقين إحداهما للعرض الفني واآلخر للعرض المالي -٢

  ه ظهرا                   رئيس المدينة لغاية الساعة الثانية عشر/  تقبل المعطاءات بمكتب السيد المدير العام -٣

 م ٢٠١٥/    /يوم     الموافق     

  العطاء ساري المفعول لمدة ستون يوم من تاريخ جلسة فتح المظاريف -٤

  لكميات المبينة بالمقايسة دقيقة وفنية ومفصلة والغرض منها بيان مقدار العقد بصفة عامة والعبرة بما -٥    

   دون اعتراض منه أو المطالبة بأي تعويض وعلى المقاول التحقق من صحة        يطلب من المقاول تنفيذه

   واي مواد مضافة بخصوص ١٩٩٨ لسنة ٨٩      الكميات والرسومات ويطبق على المقاول نص القانون 

         الكميات المنفذة 

  ترفض أي عطاءات مقترنة بشروط مالية فيما عدا الخصم أو العالوة -٦    

  المقاول تقديم صورة من بطاقة التصنيف باتحاد المقاولين وكذا البطاقة الضريبية مجددة مع  على-٧    

          العطاء وتقديم سابقة أعمال معتمدة لمن لم يسبق لهم التعامل معهم بالمجلس 

   ألسمنت  على المقاول تدبير جميع مواد البناء الداخلة والمستخدمة في العملية بما فيها الحديد وا-٨     

  والخشب والزجاج بمعرفته دون االنتظار ألي تصاريح ودون أن يؤثر ذلك على مدة العملي         

 ٨٩ أي تأخير عن المدة األصلية للتنفيذ دون مبررات ويطبق عليها الئحة المناقصات والمزايدات بالقانون رقم             -٩    

  ١٩٩٨لسنة 
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  صا لكل عملية منفصلة مديرا للمشروع متضامنا معه في المسئولية   يعين المقاول مهندسا نقابيا متخص-١٠ 

           ويحضره معه عند التعاقد على أن يقدم إقرارا باإلشراف على العملية خالل مدة التنفيذ وللمجلس 

  .يوميا عن كل مهندس غير متواجد أثناء سير العمل )مبلغ  خمسون جنيها (           الحق في خصم 

مال الغير واردة بالمقايسة ويكلف بها المقاول وكذلك األعمال التي نشأ نتيجة تعديل في األساسـات أو                  األع -١١

غيرها يقدمها المقاول ويتم الموافقة عليها من المجلس وينتج عنها زيادة في الكميات عن الواردة في المقايسة يكون 

  .المحاسبة على أساس األسعار الواردة بعطاء المقاول 

  لمقاول مسئول عن تدبير المياه والكهرباء بمعرفته وعلى نفقته ويقتصر دور المجلس على إعطائه   ا-١٢

  .      الخطابات الالزمة لتسهيل مهمته فقط 

  . تبدأ مدة العملية من تاريخ استالم الموقع ومدة العملية هي ثمانية شهور -١٣

 وكـذلك   ١٩٩٨ لـسنة    ٨٩ي ال تخالف القانون رقـم        أي اشتراطات مخالفة لما جاء بدفتر االشتراطات الت        -١٤

اشتراطات المجلس تعتبر مرفوضة قطعيا وللمجلس الحق في رفض أي عطاء مقرن بأي اشتراطات أو تحفظـات             

  تخالف االشتراطات العامة والخاصة واالشتراطات العامة للمجلس للعملية 

 ١٩٩٨ لسنة   ٨٩ على مقدم العطاء االلتزام عند إعداده لقائمة األسعار في عطائه طبق ما جاء بنص القانون                 -١٥

م والئحته التنفيذية علما بأن لن يلتفت إلى أي إدعاء من أصحاب العطاء بحصول خطأ في عطائه إذا قـدم بعـد                      

  .الميعاد المحدد لجلسة فتح المظاريف 

 سى سى وتخـتص     ١٦٠٠سيارة ركوب بسائقها وبحالة جيدة ال تقل سعة محركها عن            على المقاول تدبير     -١٦

بالعمل مع طاقم اإلشراف المعين من قبل المجلس فقط وتكون جاهزة وصالحة لالستخدام يوميا أثناء سير العمـل                  

سيارة على  عن كل يوم وذلك الستئجار      ) فقط مائة جنيه    (  جنيه   ١٠٠وفي حالة تخلفها ألي سبب يتم خصم مبلغ         

  حساب المقاول أو استخدام سيارات المجلس وذلك دون اعتراض المقاول 

   على المقاول تجهيز مكتب بمنطقة العمل حسب اشتراطات المكتب العربي وتحفظ به نسخة من   -١٧

        الرسومات وصورة التعاقد واالشتراطات العامة          

 ماليا المقارنة بين    ١٩٩٨ لسنة   ٨٩ من القانون    ١٦ليها في المادة     يكون أساس تقييم العطاءات المنصوص ع      -١٨

العطاءات المقبولة فنيا هو متوسط مجموع الفئات المدرجة بالعطاء ويكون هو بذلك األفضل سعرا ماليا وبصرف                

  النظر عن اختالف الكميات 

التجارب المعملية وأهم هذه المـواد   على المقاول قبل البدء في استخدام أي مادة التأكد من صالحيتها بإجراء  -١٩

التي يتم استخدامها في جميع أجزاء المنشأة وذلك قبـل البـدء فـي              )  المياه   – الزلط   – الحديد   –األسمنت  ( هي  

استخدامها وكذا بعد استخدامها وحيث تكون مطابقة للمواصفات الفنية في حالة مخالفتها بعد استخدامها يتم إزالتها                

ن المطالبة بأي تعويض واستخدام أي مواد بالمجلس تعتبر بمثابة إقرار كتـابي مـن المقـاول           بمعرفة المقاول دو  

 يتم  -٢٠بصالحية هذه المواد ومطابقتها للمواصفات ومسئوليته عن أي مخالفة تظهر نتيجة الستخدام هذه المواد               

   توقيع مقدم العطاء على صفحات المقايسة واالشتراطات العامة ويختم بختمه الخاص



 على لوحات مناسـبة     ٥٠ : ١ على المقاول تقديم رسومات تنفيذية لما يتم تعديله للمشروعات بمقياس رسم             -٢١

   صور ٣+ مبين عليها جميع ما سيتم تركيبه أو تعديله بمعرفة المقاول على أن يعتمد من جهة اإلشراف أصل 

ائي وكذا وثائق التأمين عن األعمال قبل البدء في          يلتزم المقاول   إخطاره بقبول عطاءه واستيفاء التأمين النه          -٢٢

 لـسنة   ٨٩ من القـانون     ٢١العمل وذلك خالل مدة عشرة أيام وفي حالة عدم قيامه باستيفاء التأمين يطبق المادة               

١٩٩٨  

 أعمـال   – النجـارة وخردواتهـا      –الـبالط   ( على المقاول تقديم عينات عن كافة األعمال الخاصة ألعمال           -٢٣

 األعمال الكهربائية وجميع مشتمالتها من مفاتيح ومآخـذ وأسـالك           – اإلعمال الصحية وخردواتها     –م  األلومونيو

  ولوحات وعلب توزيع لالعتماد من قبل المجلس قبل التركيب

على المقاول قبل البدء والتنفيذ أن يبدأ في استخراج التراخيص بالبناء على الموقع وعلى نفقته الخاصة طبقا                 -٢٤

 على أن تضاف مدة استخراج التـرخيص        ٩٦ لسنة   ١٠١ والقانون   ٩٢ لسنة   ٢٥ والقانون   ٧٦ لسنة   ١٠٦للقانون  

   يوم لمدة العملية األصلية ز  ١٥التي تزيد عن 

صورة من المستندات الخاصة للمشروع والمقاول مسئول مسئولية كاملـة عـن     +  يعتبر دفتر الزيارة أصل      -٢٥

كل ما جاء بتعليمات موقعة من مدير األعمال والمهندسـين المـشرفين واإلدارة   تواجد دفتر الزيارة بالموقع بتنفيذ  

يعتبر أي أعمال لم يصرح بها في دفتر الزيارة غير ملزمة لإلدارة وأي أعمال لم يصرح بها مـن قبـل طـاقم                       

 ضـمن  اإلشراف مرفوضة وال يستحق عنها أي مستحقات وتزال على نفقة المقاول على أن يتم تقديم هذا الـدفتر        

  مستندات ختامي العملية 

عربي يحق لإلدارة أن تنظر في المدد التـي تجيزهـا    من دفتر الشروط من المكتب ال   ٤ باإلضافة إلى المادة     -٢٦

  -: اإلدارة كمدد توقف قهري ودون مطالبة بزيادة األسعار وهي 

  

  

  

  

   أي عوائق غير ظاهرة أو تعديل في الموقع بمكاتبات رسمية أو تأخير في اعتماد تقرير األساسات لمدة    -

  )خمسة عشرة يوما (    تتجاوز 

 في أعمال البياض وخالفه حسب المواصفات وغير مسموح باستخدام أي مـواد أخـرى                يتم استخدام الجير   -٢٧

  مخالفة لذلك

  قبل الدخول في المناقصة  على المقاول التأكد من موقع اإلنشاء للعملية على الطبيعة -٢٨

   على المقاول استالم موقع العملية خالل عشرة أيام من استكمال التأمين النهائي -٢٩

 وفي حالة تخلف المقاول عن استالم الموقع مدة تزيد عن عشرة أيام أخرى يعتبر ابتداء مدة العمليـة مـن                     -    

  تاريخ تسديد التأمين النهائي 

 على المقاول تقديم برنامج زمني تنفيذي لألعمال على أن يلتزم به بعد إقراره واعتماده من المجلـس وفـي              -٣٠

حق للمجلس تعلية قيمة غرامة التأخير حتى انتهاء األعمال أو سحب األعمال وذلـك              حالة اإلخالل بهذا البرنامج ي    

  .حسب ما يراه المجلس 

 أيام الحروب والكوارث الطبيعية وتسجل بدفتر الزيارة من طاقم اإلشراف بما يفيد التوقف الفعلـي                -

 وال تشمل النواة واألمور االعتيادية التي يمكن للمقاول تقديرها عند دراسة العملية 
  



 على المقاول التأكد بنفسه من أن المقايسة المباعة له وكذا المستندات والتوصيات والتعديالت المرفقـة هـي      -٣١

دونة بالمقايسة وان يراجع مجلس المدينـة فـي أي          لذلت العملية المتقدم لها وألن جميع الكميات الخاصة بالبنود م         

  إيضاحات له 

   على المقاول التقدم بنفسه عند طلب شراء النسخة أو بتوكيل رسمي معتمد وكذا عند حضور    – ٣٢

         جلسات فتح المظاريف 

  عمال  على المقاول إن يضع العالوة للعملية عند دراسته لها شاملة ضريبة المبيعات المقررة أل-٣٣

        المقاوالت وأي ضرائب ورسم أو التزامات حكومية أخرى 

 ال يسمح للمقاول بأي حال من األحوال تجزئة الكميات أو فتاتها بالمقايسة وأن يتم وضـع أسـعاره علـى                    – ٣٤

 الكميات المنصوص عليها بالمقايسة واضحة وبفئة واحد للبند ويستبعد أي عطاء يقترن باشتراطات أو تحفظـات               

   فى اشتراطات المجلس لتخا

 يقوم المقاول بتقديم تصميم الخلطات الخرسانة المسلحة والعادية وذلك باستخدام المواد الحجريـة المطابقـة                -٣٥

  للمواصفات الفنية 

 كذلك وعلى أال يقل محتوى األسمنت بالمتر المكعـب مـن الخرسـانة              ٢سم/ كجم ١٧٥ الخرسانة العادية عن     -

  ن ما هو وارد بكراسة الشروط والرسومات ما لم يذكر خالف ذلك من مواصفات خاصة المسلحة والعادية ع

 على لوحات مناسـبة     ٥٠ : ١على المقاول تقديم رسومات تنفيذية لما يتم تعديله للمشروعات بمقياس رسم             -٣٦

   صور ٣+ صل مبين عليها جميع ما سيتم تركيبه أو تعديله بمعرفة المقاول على أن يعتمد من جهة اإلشراف أ

   على المقاول قبل البدء في التنفيذ عمل وثائق التأمين عن العملية – ٣٧

 أعمـال   – النجارة وخردواتها    –البالط  ( على المقاول تقديم عينات عن كافة األعمال الخاصة بالتركيب مثل            -٣٨

من مفاتيح ومآخـذ وأسـالك       األعمال الكهربائية وجميع مشتمالتها      – اإلعمال الصحية وخردواتها     –األلومونيوم  

  ولوحات وعلب توزيع لالعتماد من قبل المجلس قبل التركيب

(  على المقاول قبل البدء في استخدام أي مادة التأكد من صالحيتها بـإجراء التجـارب المعمليـة مثـل                         - ٣٩

 يتأكد دائما مطابقتهـا     وذلك قبل البدء في استخدامها وبعد استخدامها بحيث       )  المياه   – الزلط   – الحديد   –األسمنت  

للمواصفات الفنية وعلى أن يوضح في عطاؤه الفني أسلوب ضبط وتأكيد جودة األعمال وجهة اختبارها وكيفيـة                 

التعامل معها على أن تكون جهة االختبار حكومية أو قطاع األعمال وأي أعمال تتم مخالفة للمواصفات يتم إزالتها                  

  والمواصفات الفنية وبدون المطالبة بأي تعويض على حسابه وإعادة تنفيذها بما يتفق 

 المقاول مسئول عن تواجد دفتر الزيارة بالموقع وتنفيذ كل األوامر والتعليمات الصادرة من المهندس مـدير                 -٤٠

صورة والموقعة منهم بتاريخ صدورها ويـتم       + األعمال والمهندسين المشرفين والمدونة بدفتر الزيارة من أصل         

  .مي العملية تسليمه مع ختا

  . يوفع المقاول على جميع صفحات المقايسة باسمه بتوقيع مقروء ويختمه بختمه الخاص -٤١

 أي تأخير ينتج عن كوارث طبيعية خارجة عن إرادة المقاول يتم طرحها على إدارة الفتوى بمجلس الدولـة                   -٤٢

  ألحقية إضافتها من عدمه دون المطالبة بأية زيادة في األسعار

  يل المياه واإلنارة على حساب المقاول  توص-٤٣

  . بالنسبة للشركات مقدمة العطاءات يتم تقديم صورة من عقد الشركة وقانونها النظامي ونشاطها-٤٤



  ٢٠/      /     تحرير في      

    

         رئيس المركز    اإلدارة الهندسية                      الشئون المالية           الشئون القانونية                               

  والمدينة 

                     )                        (                  )         (                )                    (                  )  

                   (     

/             مـديرعام               ي   صـالح عطيـة الغربـاو                 السيد فتحي محمد                        عودة محمد عودة  /    م

   نصراهللا محمد نصرالل
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 م و����5اوح ٤/٢,٥/٢/��D وط��$ل ٤/٤/٣,٥(���B " ����4٦/٤/٣ /��*3-? /����رج =.���ع ١٥٠/٨ ا�1���$د -٣
�D وذا�KC# B  /$ا�-�ت ��, ا�+*�ه ��$ز5� ا������ء ١٠٧,�D ا�١٠٣Iوزن ا�1�$د /2 ,  

٤- D)ر M%����I�$������� D ٦٢٥/�D وا��$زن � O�+5 ��2 ٣×٢٥×٢٥=.�ع زوا�5 #��5 ١٢/أ١٠ ا�1�$د ا��,
 P$ز5� ,����ء ا�+*�ه,��� �  و#KC ا��$ا�-�ت ا�-*

٥-  D�)ر M%����I�$������� D ٣٣٠/�D وا��$زن � O�+5 ��2 ٣×٢٥×٢٥=.��ع زوا��5 #���5 ١٢/أ٩ا�1�$د ا��,
 P$ز5� ,����ء ا�+*�ه,��� �  و#KC ا��$ا�-�ت ا�-*

٦-�� R���ة ا��*� ا� ��C�2 ا�� O+P� S)$���5 �2.م�٧٠ ا�TPط .م٧٥ط و�  
٧-  2� O+P� ?-3*�ا� ��� R���ة ا��*� ا� ��C��5 �2.م٣٥ا�TPط .م٤٠ط و�  



� ا��&��$�ت وا��$����ات وا�%$#���ت وا�������ت 5���K ان ���P$ن /��2 ����,�ت /�1����ه /��� ا#��"�ر -٨����4 
 ا�+*�ه ��$ز5� ا������ء ���دات ا��� �ر وا�"��ن /�1��ه /2 ا���, و/.��+ ��$ا�-�ت ��,  

٩-IUا����ا D�%Cر وا����5 ا����وع واط'ق ا����W I�# ���)ت و#�ا����ا� ��$XC/ +�ول�ا� O�&�5   
١٠- I�� ه وا����اج��ه ا�����= � ا���3 �����ه ا���� ا���$(S وا��*3-? /�W�)�3ا� � K� D�5 ا�&%

 -��3/ ��# Iو� I*/ز O��� دون Y� ا� *�٪٥٠ذا�Z-W D[� D�5 B ا��$=��= 2/  
١١-��ت ا[*�ء (�� ا�1�O و�%W I-+��� ا���3-%P *-_ه ���'ح اى�ا�    T�%Pم ا���,

  
  

 �      ا�داره ا��*�(�W$W�+ن ا�$Xا��               �  �15��                                         ا��X$ن ا����
   )          (               )(                          (                  )   �Z ا���,T وا���5*Uر                             
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������������������������� �� �� �� �



١  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بالعدد توريد وتركيب عمود كهربـاء جهد

 مدرج   مـن احلديـد         ٣٥٠/٨منخفض  

 ٤ ×٤.٥ ×٤.٥ومسك    ) ٤ /٨/٦( قطاع

م حبيث اليقل وزن    ٢ /٢.٥/ ٤مم وتدرج   

كجم والبند يشمل توريد    ١٥٧العمود عن   

 ٥ سم و    ١٤عازل صيىن طول    ٥وتركيب  

بوصة  والدهان وجهني ببويه     ٤حديدحامل  

 الزيت باللون املطلوبالربامير ووجهني ببويه   

اى نــوع مـن انــوع       و  احلفر ىف       

ـــعمق  ـــه ب ــاد ١الــترب  ٧٥م بابع

سم وحمتوى خرسانة عادية مكونة من      ٧٥×

 كجـم   ٢٥٠ رمل ٣م٠.٤ زلط   ٣ م ٠.٨

مع عمل حليه   ٣م/ امسنت بورتالندى عادى  

فوق سطح  سم  ٤٠سم وارتفاعها ٥٠قطرها

االرض حول العمود واملسافه البينيـه بـني        

 حـسب   ط٠ م ٣٥تقل عـن    ال االعمده  

فنيه لشركه الكهرباء ممامجيعـه     املواصفات ال 

  بالعدد

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

        

 بالعدد
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  � �� �� �� �� �� �� �� �

شرح البند السابق ولكن  لعمود كهربـاء         ٢

  جهد

 مدرج   مـن احلديـد        ١٥٠/٨منخفض  

 ٣.٥ ×٤ ×٤ومسـك     ) ٣ / ٦/٤( قطاع

م حبيث اليقل وزن    ٢ /٢.٥/ ٤مم وتدرج   

" ٣واحلوامل تكون   كجم  ١٠٧العمود عن   

  ممامجيعه بالعدد 

  

  

  

  

  

  

       

  ٤٠  بالعدد
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 وشـد  وتركيـب  توريـد  الطـويل  باملتر 

 انتـاج  مـن  مم٣٥ معزول املونيوم سلك

 البنـد  وـو  أومامياثلـة  السويدي شركه

 لـشركه  الفنيـه  املواصفات حسب كامل

  باملترالطوىل ممامجيعه القناه كهرباء

  

  

  

         

  

  ٦٠٠٠  ط.م

      � �� �� �� �� �� �� �� �

٤  

  

 املونيـوم  لسلك ولكن السابق البند شرح

 واالنـاره  االرضـى  لـزوم  مم٢٥ معزول

  باملترالطوىل ممامجيعه

  

  

  

  ٤٠٠٠  ط. م 

      � �� �� �� �� �� �� �� �

 ليـد  كـشافات  وتركيـب  توريد بالعدد  ٥

)L.E.D ( ره ���������$ارع �+���������ره���������Wإ
 وAC/116 DC�����4 وات ط������از ١٠٠

������$م W$��Rا���������ف /�����]*$ع /�����2 ا
ا����������������C $ك و��������������W$ع ا����������������ھ�ن 
إ����وا(������BP وا��������ف /�����$ن /����2 

 ٢���������د �������)�� LED ٥٠ �+��������ره 
 U����cا �وات ��1%(��� وزاو���5 P$ز���5

  در������4 ٦٠× در������4 ١٢٠ا��1(������
وذراع ا������������ف /�&���������ك و=.��������� 

 /%%�������M و�������W$ع ا�%� ������� ٦٠ا��������_راع 
pop/LED-PRIDG-LUX 

 d��������� �%اره ����������$ن ا�����������# ودر���������4
٥٠٠٠/٥٠٥K   ���������������1وا�

 ������� �%� I�������c٥٠٠٠ا����ا H.R.F 
 d��������5��&� O���������15 و/&��������$ل ا�%� ��������

undervoltag .overvoltag 
  �85/265V�O ا��&$ل =�ره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٥٠    بالعدد

      � �� �� �� �� �� �� �� �



  
  
  

  

        
 


