

�	��ل����������� �
 ���س��د��
�א����ش

 

 كراســــة كراســــة كراســــة كراســــة 

الشروط واملواصفات الشروط واملواصفات الشروط واملواصفات الشروط واملواصفات 
        لعمليةلعمليةلعمليةلعملية

إستكمال إنشاء ورصف طرق داخل مدينة 
  ثالثه مرحله -العريش  

@ @@ @@ @@ @

الساعه الثانية  ٢٧/٩/٢٠١٥يوم ا0حد الموافق : جلســة فتح المظاريف الفنيه * 
ًعشرا ظھرا ً  

  :إسم مقدم العطاء * 
  )فقط أربعون ألف جنيه (  جنيه ٤٠٠٠٠: التأمين اCبتدائى * 
  
  

�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<{{{{ÓÖ]<àÓÖ]<àÓÖ]<àÓÖ]<à{{{{‰]†‰]†‰]†‰]†{{{{{{{{{{{{ääää<<<<<<<<<<<<NQLNQLNQLNQLäéßq<<<<<<<äéßq<<<<<<<äéßq<<<<<<<äéßq<<<<<<<< << << << <
<<<äè…]�c<Ìè…^’Ú<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<äè…]�c<Ìè…^’Ú<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<äè…]�c<Ìè…^’Ú<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<äè…]�c<Ìè…^’Ú<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<NQNQNQNQäéßq<<<<<<<<äéßq<<<<<<<<äéßq<<<<<<<<äéßq<<<<<<<<< << << << <

{<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<{<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<{<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<{<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{< << << << <
<<<<<î{{{{{{{Ö^{{{¶ý_<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<î{{{{{{{Ö^{{{¶ý_<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<î{{{{{{{Ö^{{{¶ý_<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<î{{{{{{{Ö^{{{¶ý_<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<NSQNSQNSQNSQäéßq<<<<<<äéßq<<<<<<äéßq<<<<<<äéßq<<<<<<< << << << <

< << << << <
< << << << <
<<<<<<<<<<<<äé‰‚ß�]<å…]�ý]<Ý^Â<†è‚Ú<<<<<<<<<<<<<<<<<l^Âæ†�¹]<ÜŠÎ<<<<<<<<<<<<<<<<äéÖ^¹]<áçò�Ö]äé‰‚ß�]<å…]�ý]<Ý^Â<†è‚Ú<<<<<<<<<<<<<<<<<l^Âæ†�¹]<ÜŠÎ<<<<<<<<<<<<<<<<äéÖ^¹]<áçò�Ö]äé‰‚ß�]<å…]�ý]<Ý^Â<†è‚Ú<<<<<<<<<<<<<<<<<l^Âæ†�¹]<ÜŠÎ<<<<<<<<<<<<<<<<äéÖ^¹]<áçò�Ö]äé‰‚ß�]<å…]�ý]<Ý^Â<†è‚Ú<<<<<<<<<<<<<<<<<l^Âæ†�¹]<ÜŠÎ<<<<<<<<<<<<<<<<äéÖ^¹]<áçò�Ö]< << << << <
<<<<<<<<D<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<E<<<<<<<<<<<D<<<<<<<<<<<<<<<<<<E<<<<D<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<E<<<<<<<<<<<D<<<<<<<<<<<<<<<<<<E<<<<D<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<E<<<<<<<<<<<D<<<<<<<<<<<<<<<<<<E<<<<D<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<E<<<<<<<<<<<D<<<<<<<<<<<<<<<<<<ED<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<E<<<<<<<<D<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<E<<<<<<<<D<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<E<<<<<<<<D<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<E<<<<<<<<< << << << <



<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< << << << <
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<HHH<‚ÛjÃè<HHH<‚ÛjÃè<HHH<‚ÛjÃè<HHH<‚ÛjÃè<< << << << <

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�è†ÃÖ]<íßè‚Úæ<ˆÒ†Ú<‹éñ…<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�è†ÃÖ]<íßè‚Úæ<ˆÒ†Ú<‹éñ…<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�è†ÃÖ]<íßè‚Úæ<ˆÒ†Ú<‹éñ…<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�è†ÃÖ]<íßè‚Úæ<ˆÒ†Ú<‹éñ…<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< << << << <
D<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<E<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<D<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<E<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<D<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<E<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<D<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<E<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< << << << <

< << << << <
< << << << <
< << << << <

< << << << <
ð^ßé‰<Ù^�<<í¿Ê^uð^ßé‰<Ù^�<<í¿Ê^uð^ßé‰<Ù^�<<í¿Ê^uð^ßé‰<Ù^�<<í¿Ê^u< << << << <
�è†ÃÖ]<íßè‚Ú<‹×¥�è†ÃÖ]<íßè‚Ú<‹×¥�è†ÃÖ]<íßè‚Ú<‹×¥�è†ÃÖ]<íßè‚Ú<‹×¥< << << << <
<l^Âæ†�¹]<ÜŠÎ<l^Âæ†�¹]<ÜŠÎ<l^Âæ†�¹]<ÜŠÎ<l^Âæ†�¹]<ÜŠÎ< << << << <

�
  إستكمال إنشاء ورصف  /����	��אط���א�����������
  ثالثه مرحله - نة العريش  طرق داخل مدي

  
) الھيئه العامه للطXرق والكبXارى ( تخضع ھذه العمليه للشروط والمواصفات الوارده بكتاب وزارة النقل  -١

 ٨٩أنXه قXد أطلXع عليھXا وعلXى الXشروط المكملXه ووافXق بمقتXضاھا وإحكXام القXانون ويعتبر مقدم العطاء 

  .عاقد فى ھذه العمليه  و`ئحته التنفيذيه وتعدي^ته أساس الت١٩٩٨لسنة 

تقبXXل العطXXاءات بمكتXXب العقXXود بمجلXXس مدينXXة العXXريش لغايXXة الXXساعه الثانيXXة عXXشرة ظھXXرا يXXوم ا0حXXد  -٢

 .٢٧/٩/٢٠١٥الموافق 

 .العطاء سارى المفعول لمدة تسعون يوما من تاريخ جلسة فتح المظاريف  -٣

٤- Xا بيXرض منھXه والغXفات تقديريXشروط والمواصXة الXوارده بكراسXات الXه الكميXXصفه عامXد بXدار العقXان مق

والعبره بما يطلب تنفيذه من المقاول وعلXى المقXاول التحقXق مXن صXحة المقXادير والكميXات ويطبXق علXى 

 م و`ئحتXه التنفيذيXه وتعدي^تXه وأى مXواد مXضافه بخXصوص ١٩٩٨ لسنة ٨٩المقاول نصوص القانون 

م وأى تعXXدي^ت تطXXرأ ١٩٩٨ لXXسنة ٨٩ون  ال^ئحXXه التنفيذيXXه للقXXان٨٢ ومXXاده ٨٧الكميXXات المنفXXذه مXXاده 

 .عليه 

 .للمجلس الحق فى رفض أو قبول أى عطاء أو تجزءته أو إلغاء المناقصه بدون إبداء ا0سباب  -٥

على المقاول تقديم سابقه أعمال معتمده من الجھXات الXسابق التعامXل معھXا وصXوره مجXدده مXن البطاقXه  -٦

مقXXاولى التXXشييد والبنXXاء وشXXھادة التXXسجيل بمXXصلحة الXXضريبيه وبطاقXXه التXXسجيل باCتحXXاد المXXصرى ل

الضرائب على المبيعات وصوره مXن الXسجل التجXارى مجXدد وصXوره مXن عقXد تأسXيس الXشركه وكXشف 

من اCتحاد المصرى لمقاولى التشييد ) أصل(بالمعدات ومراكز الصيانه إن وجدت وشھادة بيانات مؤقته 

 .والبناء 

 المطلوبه بمعرفتXه ودون إنتظXار 0ى تXصاريح ودون أن يXؤثر ذلXك علXى على المقاول تدبير جميع المواد -٧

مXXدة العمليXXه وأن يXXضع المقXXاول فXXى تقييمXXه لفئXXات البنXXود تقلبXXات ا0سXXعار والXXضرائب العامXXه والمبيعXXات 



وخ^فه خ^ل مدة التنفيذ وكذا المواد البتروليه مع العلم بان جميع المواد وارد كسارات شXمال سXيناء مXا 

 .لب خ^ف ذلك لم يط

 .م ١٩٩٨ لسنة ٨٩أى تأخير عن المده ا0صليه للعمليه دون مبرر يطبق عليه `ئحة القانون  -٨

يعين المقXاول مھندسXا نقابيXا متخصXصا مXديرا للمXشروع ومھندسXون آخXرون حXسب فئXة التXصنيف التXى  -٩

تXضامنين معXه فXى تنطبق على العمليXه والمحXدده واCتحXاد المXصرى لمقXاولى أعمXال التXشييد والبنXاء وم

علXى ) مائتين جنيXه يوميXا( جنيه ٢٠٠المسئوليه ويحضرھم معه عند التعاقد ويحق للمجلس خصم مبلغ 

 .كل مھندس غير متواجد أثناء سير العمل 

ا0عمال الغير وارده بالكراسه ويكلف بھا المقاول يتم المحاسبه عليھا على أسعار قائمة صيانة المجلس  - ١٠

 اCنشائيه وبخXصوص ا0عمXال الخاصXه بأعمXال الطXرق يXتم المحاسXبه عليھXا بعمXل لسنة التعاقد لxعمال

 .دراسه تحليليه للسعر السوقى

 .المقاول مسئو` على تدبير المياه والكھرباء بمعرفته ونفقته  - ١١

 من اCشتراطات العامه ٢٠تبدأ مدة العمليه من تاريخ إست^م الموقع أو التاريخ المشار إليه بالفقره رقم  - ١٢

      ) .أربعة شھور  ( ومدة العمليه ھى    

                                                                                          توقيع مقدم العطاء

  

أى إشXXتراطات مخالفXXه لمXXا جXXاء بXXدفتر اCشXXXتراطات الخاصXXه وبمXXا ورد بكتXXاب الھيئXXه العامXXه للطXXXرق  - ١٣

   . قطعيا وللمجلس الحق فى رفض أى عطاء مقترن والكبارى تعتبر مرفوضه

 سXى سXى ١٦٠٠ على المقاول تخصيص سXياره ركXوب بXسائقھا بحالXة جيXده و` تقXل سXعة المحXرك عXن -١٤     

وتخصص للعمل مع طاقم اCشراف المعXين مXن قبXل المجلXس طXوال اCسXبوع وطXوال النھXار وتكXون ھXذه 

مXائتين ( جنيه ٢٠٠ وفى حالة تخلفھا 0ى سبب يتم خصم مبلغ السياره جاھزه وصالحه ل|ستخدام يوميا

يوميXXا عXXن كXXل سXXياره علXXى حXXساب المقXXاول CسXXتخدام سXXيارات المجلXXس وذلXXك دون إعتXXراض مXXن ) جنيXه

 .المقاول 

على المقاول قبل البدء فى إستخدام أى ماده التأكد مXن مطابقتھXا للمواصXفات بXإجراء التجXارب المعمليXه  - ١٤

 . فى التنفيذ وفى حالة مخالفتھا يتم إزالتھا بمعرفة المقاول دون المطالبه بأى تعويض وذلك قبل البدء

يتم توقيع مقXدم العطXاء علXى جميXع صXفحات كراسXة الXشروط والمواصXفات واCشXتراطات العامXه وتخXتم  - ١٥

 .بخاتم الشركه الخاص بھا 

 ).شرط إضافة مدة تأخير بسبب عدم صرف الدفعات ( ` يتم وضع  - ١٦

 .مقاول تقديم ميزانية طويلة للطريق وقطاع للطريق المطلوب العمل فيه قبل البدء في ا`عمال علي ال - ١٧

يلتزم المقاول بمجرد اخطاره اسXتيفاء التXامين النھXائي وقبXل البXدء فXي العمXل يXتم التXامين علXي ا`عمXال  - ١٨

 لXسنة ٣٠ن رقXم  والمعXدل للقXانو١٩٧٦ لXسنة ٦موضوع العقXد ويقXدم لXذلك وثيقXة تXامين طبقXا للقXانون 

١٩٨٣.  



علي المقاول استي^م موقع العملية خ^ل اسبوع من تاريخ صدور امر الXشغل وفXي حالXة تخلXف المقXاول  - ١٩

عن استي^م الموقع مدة تزيد عن اسبوع اخر يعتبر ابتداء مدة العملية من تXاريخ تXسديد التXامين النھXائي 

. 

صXة بالمXشروع والمقXاول مXسئول مXسئولية كاملXة صورة من المستندات الخا+ يعتبر دفتر الزيارة اصل  - ٢٠

عXن تواجXد دفتXXر الزيXارة بXالموقع وتنفيXXذ كXل مXا جXXاء مXن التعلميXات الموقعXXة مXن المھندسXين المXXشرفين 

وتعتبXXر أي اعمXXال لXXم يXXصرح بھXXا بXXدفتر الزيXXارة عيXXر ملزمXXة للمجلXXس ومرفوضXXة و` يXXستحق عنھXXا أي 

 .مستحقات وتزال عن نفقة المقاول 

 .اول التاكد من موقع العملية قبل الدخول في المناقصة علي المق - ٢١

المجلس وطاقم ا`شراف ھما المسئو`ن عXن أي تعXدي^ت او مXا شXابة ذلXك يXتم تنفيXذھا بمعرفXة المقXاول  - ٢٢

 .دون اعتراض منه عليھا 

 علي المقاول التاكد بنفسه من ان كراسة الشروط والمواصفات المباعة له وكXذا المXستندات والتوصXيات - ٢٣

والتعدي^ت المرفقة ھي لذات العمليXة المتقXدم بھXا وان جميXع الكميXات الخاصXة بXالبنود مدونXة بالكراسXة 

 .وان يرجع المجلس في ايضاحات له قبل جلسة فتح المظاريف 

علXXي المقXXاول تجھيXXز مكتXXب بمنطقXXة العمXXل حXXسب اشXXتراطات المكتXXب العربXXي وتحفXXظ بXXه نXXسخة مXXن  - ٢٤

 .شتراطات العامة الرسومات ونسخة من العقد وا`

 .للمجلس الحق في تغير موقع العمل داخل كردون المدينة او القرية دون المطالبة بفروق اسعار  - ٢٥

 .المجلس غير مسئول عن مدد التاخير `عمال نقل المواد المحجرية او البترولية الخاصة بالعملية  - ٢٦

فقط أربعون ألف جنيه يزداد الXي  )  جنيه ٤٠٠٠٠(  علي المقاول ان يرفق بالعطاء تامين ابتدائي قدرة  - ٢٧

 . عند الرسو٪٥

( مدة ضمان ا`عمال ث^ث سنوات من تاريخ ا`ستي^م ا`بتدائي للطريق واذا ظھر أي عيXب فXي الطريXق  - ٢٨

او أي عيXXب فنXXي يXXتم اصXX^حه بمعرفXXة المقXXاول خ^لXXل اسXXبوع مXXن تXXاريخ )  فجXXوات – ھبXXوط –شXXروخ 

و كل من مسافة الطريق الذي يتضح عدم صX^حيته وذلXك حXسب اخطار المقاول ولو استدعي ذلك جزء ا

                                                                     ارشادات لجنه ا`ستي^م ا`بتدائي للعملية 

                                                                     توقيع مقدم العطاء

`ختبXXارات ال^زمXXة فXXي أي مXXن المعامXXل التXXي يحXXددھا المجلXXس علXXي نفقXXة المقXXاول ةتقXXديم يXXتم عمXXل ا - ٢٩

 .   التسھي^ت ال^زمة للتأكد من مطابقة اCعمال والمواصفات وموافتنا بنتائج العينات معتمدة 

علXي المقXاول اعتمXXاد عينXات مXXن طبقXة ا0سXXاس والطبقXة الXسطحية اCسXXفلتية فXي معمXXل مديريXة الطXXرق  - ٣٠

العريش قبل البدء في التنفيذ وتكون ھذه ا`ختبارات علي نفقة المقاول وھذا الشرط يعتبر مكمل للXشرط ب

  .٣٠رقم 

  متXر مربXع و` ٧٠ : ٦٠بخصوص طبقة ا0ساس يتم عمل جلسة واحدة لكل عشرون متر طولي أو من  - ٣١

 ٠يسمح بنقص السمك عما ھو وارد بكراسة الشروط والمواصفات



 متXر مربXع و` يXسمح بXأي ١٠٠ م طXولي او ٥٠والرابطة يXتم عمXل جلXسة واحXدة لكXل الطبقة السطحية  - ٣٢

ج طبقXات ٤عجز في السمك عما ھو وارد بكراسXة الXشروط والطبقXة الXسطحية داخXل حXدود التXدرج رقXم 

سطحية والطبقXة الرابطXة داخXل حXدود التXدرج رفXم   طبقXات رابطXة والXواردة بمواصXفات الھيئXة للطXرق 

 ٠والكباري 

لي المقاول توفير الموازين والمكاييل وا0جھXزة المXساحية ا0زمXة للرقابXة علXي اCعمXال وعليXة التأكXد ع - ٣٣

 ٠من معايرتھا

` يتم صرف أي مستحقات للمقاول سواء كانت دفعات جارية أو ختامية إ` بعXد موافXات المجلXس بنتXائج  - ٣٤

 ٠العينات المختبرة والمعتمدة ومطابقة للمواصفات الواردة 

يتم تنفيذ طبقة تلي الطبقة السابقة إ` بعد التأكد من جميع التجارب ال^زمXة للوصXول الXي المواصXفات `  - ٣٥

الفنية الواردة فXي كراسXة الXشروط وفXي حالXة عXدم مطابقتھXا يXتم إزالتھXا بكاملھXا بمعرفXة المقXاول علXي 

 ٠نفقته الخاصة دون طلب أي تعويض 

 ٠معدات وا�`ت التي تستخدم في التنفيذ يحق للمجلس المرور في أي وقت لمعاينة ال - ٣٦

يحق للمجلس إيقاف كل أو بعض أجزاء العمل التي تتأثر من مخالفة المقاول بأي شرط من شروط العقXد  - ٣٧

 ٠ و` يحق للمقاول بسبب ذلك الحصول علي مدد إضافية أو تعويض ةإلي أن يتم إزالة اثأر المخالف

علي المقاول ا`لتزام بعدد العمالXة المحXددة مXن إدارة التخطXيط والمتابعXة وفقXا لتعليمXات الخطXة العاجلXة  - ٣٨

 . عامل فقط(      )بعدد

 ٠يلتزم المقاول بتنفيذ قوانين العمل وا`حتياطات الصحية والبيئية وا0منية للعمالة القائمة علي التنفيذ  - ٣٩

تجزئXة الكميXات أو فئاتھXا بالكراسXة وان يXتم وضXع أسXعار علXي ` يسمح للمقاول بأي حXال مXن ا0حXوال  - ٤٠

الكميات النصوص عليھا بالكراسة واضحة وبقيمة واحدة لكل بند ويXستبعد أي عطXاء يقXرن باشXتراطات 

 ٠أو تحفظات تخالف اشتراطات المجلس و` يقبل تحميل ا0سعار من بند إلي أخر

د مستحقات وحدة العماله الغير منتظمه وذلXك تنفيXذا لXنص على المقاول الراسى عليه العمليه يلتزم بسدا - ٤١

 وعدم صرف أى مبالغ إ` بعد تسوية مXستحقات وحXدة ٢٠٠٣ لسنة ١٢ من قانون العمل رقم ٢١الماده 

 .العماله الغير منتظمه بمديرية القوى العامله 

 سXم ٣٠رض سXم وع١٠X سXمك ت أسXفل البXر دوراة شXامل توريXد فرشXة خرسXا نيXتبند تركيب البردورا - ٤٢

 وحسب تعليمات جھXاز اCشXراف وكXذا الXدھان ث^ثXة اوجXة بXالون توضع خرسانة علي جانبي البر دورا

 ٠المطلوب 

  ٠يتم وضع ا0سعار لجميع البنود بمعرفة المقاول واضحة مع تفقيطھا بخط واضح في خانة الفئة  - ٤٣

 اقرارة واعتماده مXن المجلXس وفXي علي المقاول تقديم برنامج زمني تنفيذ ل|عمال علي أن يلتزم به بعد - ٤٤

حالة اCخ^ل بھذا البرنXامج يحXق للمجلXس تعليXة قيمXة غرامXة التXأخير حتXي انتھXاء ا`عمXال أو تXسليمھا 

 ٠وذلك حسب ما يراه المجلس



 علي المقاول التقدم بنفسه عند طلب شراء الكراسة أو تفويض احد أفXراد الXشركة بتفXويض رسXمي مXن  - ٤٥

       – الشركة وكذا عند حضور الجلسات الشركة ومختوم بخاتم

     توقيع مقدم العطاء                     

 أيXXام الكXXوارث الطبيعيXXة والحXXروب والنXXوات واCمطXXار والتXXي يتوجXXب فيھXXا وقXXف ا`عمXXال يXXتم احتXXسابھا  - ٤٦

ن اCدارة  العامة لxرصXاد الجويXة مXةللمقاول كمدد تضاف لمدة العملية بعد إحضار كتاب معتمد من الھيئ

                                                                              ٠العامة للمناخ دون المطالبة بزيادة ا`سعار

يتم نقل وإعادة تثبت أي إنارة تعترض نھر الXشارع الجXاري انXشاءة علXي نفقXة المقXاول شXامل جميXع مXا  - ٤٧

فة ويتم إعادة التثبيت في المكXان الXذي يحXدده طXاقم اCشXراف يلزم من توصي^ت كھربائية وعوازل وخ^

٠ 

يتم نقل ورفXع أي أحجXار كبيXرة ومخلفXات تXشغيل عنXد توريXد المXواد الحXصوية الطبيعيXة ونقلھXا بمعرفXة  - ٤٨

 ٠المقاول وعلي نفقته إلي المقالب العمومية 

ألXXف جنيXXه وعنXXد تقXXديم فقXXط أربعXXون )  جنيXXه ٤٠٠٠٠( يرفXXق بXXالمظروف الفنXXى تXXأمين إبتXXدائى بمبلXXغ  - ٤٩

 يومXا مXن تXاريخ فXتح ١٢٠التأمين اCبتدائى بخطاب ضمان يجب أ` تقل مدة سريان خطاب الضمان عXن 

 يومXا مXدة سXريان العطXاء مXن ٩٠(  مXن ال^ئحXه التنفيذيXه ٧٠المظاريف الفنيه وذلك طبقا 0حكام الماده 

علXى ا0قXل بعXد إنتھXاء ) ث^ثXين يومXا( يومXا ٣٠تاريخ فنح المظاريف الفنيه مضافا إليھا مده ` تقXل عXن 

 ) . المده المحدده لسريان العطاء 

أى بنXXد غيXXر وارد فXXى كراسXXة الXXشروط والمواصXXفات يحاسXXب علXXى أسXXعار الXXسوق أو دراسXXة تحليليXXه  - ٥٠

 .لxسعار  

قXXا بلتXXزم المقXXاول الراسXXى عليXXه العمليXXه بXXسداد مXXستحقات العمالXXه الغيXXر منتظمXXه لXXدى القXXوى العاملXXه وف - ٥١

 وتعدي^ته والقوانين واللوائح المعمول بھا فى ھXذا الXشأن بمديريXة القXوى ٢٠٠٣ لسنة ١٢للقانون رقم 

 .العامله وإحضار مخالصه بذلك

 -:اCختبارات علي مواد ا0ساس وا0ساس المساعد كما يلي  - ٥٢

 ١٠التآكل علي الجزء المحجوز علي مھزة رقم •

 ٠التدرج الحبيبي للمواد  •

 ٤٠ال اللدنة علي الجزء المار من المھزة رقمحد السيولة ومج •

 ٠الكثافة الجافة علي الطبيعة  •

 ٠طبقات اCسفلت  •

 ٠نسبة البتومين للمخلوط اCسفلتي  •

 ٠التدرج الحبيبي  •

 ٠تحديد الثبات وا`نسياب للمخلوط اCسفلتي بطريقة مارشال  •

 ٠تحديد نسبة الفراغات الھوائية  •



 -: لما يلي في جميع ا0حوال يتم التنفيذ طبقا �

 ٠تعليمات جھاز اCشراف بمجلس المدينة  •

 ٠ م للھيئة العامة للطرق والكباري ١٩٩٠الشروط والمواصفات القياسية لسنة  •

 ٠الشروط الخاصة للعملية  •

 ٠توصيات المعامل المركزية للطرق والكباري  •

 ١٣٦٧م وال^ئحXXة التنفيذيXXة الXXصادر بقXXرار وزيXXر الماليXXة رقXXم ١٩٩٨ لXXسنة ٨٩القXXانون  •

  ٠ م وما يطرأ علية من تعدي^ت١٩٩٨لسنة 

  ٠الكود المصري للطرق  •

يشمل المظروف الفنى على التأمين المؤقت والبيانات والمستندات المطلوبه للتحقق من مطابقة العXرض  - ٥٣

الفنXXى للXXشروط والمواصXXفات المطروحXXه وتXXوافر الكفايXXه الفنيXXه والمقXXدره الماليXXه لمقXXدم العطXXاء وعلXXى 

 قيع مقدم العطاءتو -:ا0خص 

 .جميع البيانات الفنيه على العرض المقدم  •

 ٠طريقة التنفيذ  •

 .البرنامج الزمنى للتنفيذ ومدته  •

 .بيان مصادر ونوع المواد والمھمات وا0جھزه التى تستخدم فى التنفيذ  •

 ٠بيان عن أسماء ووظائف وخبرات الكوادر التى سيسند إليھا اCشراف على التنفيذ  •

 ٠ه عن الشركات التى يسند إليھا جزء من التنفيذ بيانات كامل •

                                                        ٠سابقة ا0عمال  •

 ٠بيان القيد فى السج^ت الخاصه بالنشاط موضوع التعاقد  •

ًالقيد فى السجل التجارى أو الصناعى أو السج^ت التى تكون القيد بھا واجبا قانونيا حسب ا • 0حوال ً

٠ 

                                                                  .                                       بطاقة عضويه اCتحاد المصرى للتشييد والبناء  •

 .شھادة تسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات  •

 .البطاقه الضريبيه  •

 .بيان الشكل القانونى لمقدم العطاء  •

 -:المظروف المالى ويشمل   -

 ٠قوائم ا0سعار وطريقة السداد   •

ًقيمXXة الXXصيانه وغيرھXXا مXXن العناصXXر التXXى تXXؤثر علXXى القيمXXه الماليXXه للعXXرض وفقXXا لمXXا  •

 .تقتضيھا شروط الطرح

  



  

  توقيع مقدم العطاء                                                                             
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 )مرحلة ثالثه ( إستكمال إنشاء ورصف طرق داخل مدينة العريش  / مقايسه تقديريه لعملية 

  الكميــه  الوحده   بيــــــــــــــان ا0عمــــــــــال  البند  اCجمـــــــــــالى  الفئـــــــــــه
  جنيــــه  ق  هجنيــــ  ق

بالمتر المكعب أعمال أتربه حفر أو ردم أو نقل أتربXه لتXشكيل جXسر   ١
ًالطريق طبقا للمنسوب التصميمى مع الXدمك والXرش بالميXاه وطبقXا  ً

  للشروط والمواصفات والقطاع العرضى النموذجى والبند كامل 

          ٣٠٠٠  ٣م

مقالXXXب بXXالمتر المXXXسطح أعمXXXال تXXXرميم ومXXسح وإزالXXXة المخلفXXXات لل  ٢
العموميه وتجھيز طبقة ا0ساس القديمه وإعدادھا قبل وضع الطبقه 

 سم بحيXث ٢٥السطحيه مع ترميم طبقة ا0ساس للوصول إلى سمك 
) ٦نXاتج كXسارات سXن ( سXم ١٠` يقل طبقة ا0ساس المXضافه عXن 

  بعد الدمك مما جميعه 

          ٢٠٠٠  ٢م

 الحXXصويه بXXالمتر المXXسطح توريXXد وفXXرش طبقXXة أسXXاس مXXن المXXواد  ٣
 سXم بعXد ٢٥بسمك متوسط  ) ٦سن ( ناتج تكسير كسارات متدرجة 

الدمك على طبقتين مع رش الميXاه مXع عمXل الفرمXه ال^زمXه وعمXل 
اCختبارات ال^زمXه فXى القطاعXات التXى يحXددھا المھنXدس المXشرف 
ًوطبقXXXا للمناسXXXيب التXXXصميميه والقطXXXاع العرضXXXى وطبقXXXا للXXXشروط  ً

  والمواصفات

          ٢٠٠٠  ٢م

بXXالمتر المXXسطح توريXXد وفXXرش طبقXXة أسXXاس مXXن المXXواد الحXXصويه   ٤
 سXXم بعXXد ٢٥بXXسمك متوسXXط )  تربXXه زلطيXXه ( الطبيعيXXه المتدرجXXه 

الدمك على طبقتين مع رش الميXاه مXع عمXل الفرمXه ال^زمXه وعمXل 

          ١١٠٠٠  ٢م



  الكميــه  الوحده   بيــــــــــــــان ا0عمــــــــــال  البند  اCجمـــــــــــالى  الفئـــــــــــه
  جنيــــه  ق  هجنيــــ  ق

اCختبارات ال^زمXه فXى القطاعXات التXى يحXددھا المھنXدس المXشرف 
ًقطXXXاع العرضXXXى وطبقXXXا للXXXشروط ًوطبقXXXا للمناسXXXيب التXXXصميميه وال

  والمواصفات
بXXالمتر المXXسطح توريXXد ورش طبقXXة تXXشريب مXXن ا0سXXفلت الXXسائل   ٥

 ٢م/  كجXم١.٥ فوق طبقة ا0ساس بمعXدل M.C.Oمتوسط التطاير 
  المسطح مما جميعه

          ١٥٠٠٠  ٢م

بالمتر المسطح توريد ورش طبقة لصق من ا0سفلت سريع التطXاير   ٦
R.C.5  فوق طبقة ا0سفلت وذلك بعد نظافتھا ٢م/  كجم٠.٥بمعدل 

من ا0تربه والمخلفات وذلك حتى تكون صالحه لوضع طبقة اللصق 
  ًوطبقا للشروط والمواصفات مما جميعه

          ١٠٠٠٠  ٢م

بXXXXالمتر المXXXXسطح توريXXXXد وإنXXXXشاء طبقXXXXه سXXXXطحيه مXXXXن الخرسXXXXانه   ٧
)  جXXXـ٤( سXXXم بعXXXد الXXXدمك تXXXدرج ٥ا0سXXXفلتيه علXXXى الXXXساخن بXXXسمك 

ًبإسXXXXتخدام سXXXXن ا0حجXXXXار الXXXXصلبه وطبقXXXXا للXXXXشروط والمواصXXXXفات 
  والقطاع العرضى 

          ٢٥٠٠٠  ٢م

 ٣( بالمتر المكعب توريد وفرش خلطه أسفلتيه لزوم الترميم تXدرج   ٨
مXXع عمXXل النظافXXه للXXسطح المطلXXوب ترميمXXه وإزالXXة المخلفXXات ) د 

XXھا بطبقXXر ورشXXب الحفXXسوية جوانXXع تXXر مXXن الحفXXاره مXXن المنھXXه م
M.C.O أو R.C.5 وتجھيزھا لوضع ا0سفلت عليھا مما جميعه   

          ٥٠  ٣م

 بالمتر الطولى توريد وتركيب بردوره خرسانيه عاديه شامل الكحله  ٩
و يXXتم تركيبھXXا علXXى طبقXXة ا0سXXاس بالمونXXه ا0سXXمنتيه مXXع الXXدھان 

   حسب المواصفات الفنيه وأصول الصناعه ببوية الزيت ث^ثة أوجه
   سم٥٠×٣٠×)٢٥/٣٠(عجالى مقاس بردوره 

          ١٠٠  ط. م 

 بالمتر الطولى توريد وتركيب بردوره خرسانيه عاديه شامل الكحله  ١٠
و يXXتم تركيبھXXا علXXى طبقXXة ا0سXXاس بالمونXXه ا0سXXمنتيه مXXع الXXدھان 

   حسب المواصفات الفنيه وأصول الصناعه ببوية الزيت ث^ثة أوجه
   سم٥٠×٣٠×)١٢/١٥( بردوره متوسطه مقاس 

          ١٠٠  ط. م 

بالعدد رفع وخفض مطابق الصرف الصحى وغرف تفتXيش محXابس   ١١
الميXXاه وانXXشاء غXXرف صXXرف امطXXار وخ^فXXه للوصXXول إلXXى منXXسوب 
ا0سفلت للشارع  مما جميعه مع نھو العمل كام^ حسب المواصفات 

  وأصول الصناعه 

          ١٥٠  العدد

              الجمـــــــــــله  

           رئيس قسم المشروعات                          مدير عام اCداره الھندسيه             يعتمد مھندس           
،،،  

                                                                                                                   رئيس مجلس المدينه
                      (                          )                                                                                              
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